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„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 

 

 

 

 

 
 

 

Írta, összeállította: Szabó Gábor 

 

Dr. Szalai István egyetemi tanár Növényélettan c. könyvéből néhány részt 

fogok idézni az elkövetkezőkben. (Tankönyv kiadó, Budapest. 1974). A könyv 

általában a gazdaságilag érdekelt, az élelmezésben és az iparban 

felhasználható növényekkel foglalkozik. Nálunk Romániában a kaktuszokkal 

még csak nagyon kevesen és csak "hobbi" szinten foglalkoznak. Még senkinek 

nem sikerült a kaktuszokra fordított költségeit fedezni az eladásokból. Amikor 

a "Supermarketek" megjelentek, még voltak kaktuszok is a polcokon. Ma már csak véletlenül 

lehet hébe-hóba kaktuszt látni, és az a pár darab is hónapokig ott senyved vevők híján. Ehhez a 

helyzethez valószínűleg hozzájárul lényegében egy itteni babona: „Amelyik család kaktuszokat 

tart, életükben bajok fogják érni a család tagjait, többek közt a leánygyermek nem fog férjhez 

menni, a családban váratlan haláleset lesz.” Egyesek felfogása szerint ezekét a problémákat a 

kaktuszok idézik elő. Én két konkrét esetről tudok. Az 1970-es évek elején egy kaktuszgyűjtő az 

50 köbcentis "Carpati" (Kárpát) motorjával karambolozott és meghalt. Özvegye rögtön 

megsemmisítette a gyűjteményt, minden reá emlékeztető nyomtatvánnyal. Senkit nem kérdezett 

meg, hogy valamit megvenne, vagy elvinne a gyűjteményből. Én csak gyűjtőtársaktól hallottam 

az esetről. A másik történet. Egy nagyon kedves gyűjtőtársnak súlyos egészségügyi problémák 

árán született gyermekét, amikor a szomszéd néni óvodába vitte, az átjárón elütötte egy autó. A 

gyermek a baleset helyén meghalt. Rögtön megszüntettek minden kapcsolatot a kaktuszokkal és 

gyűjtőkkel. A gyerek apja volt a kaktuszgyűjtő, és valószínűleg a balestért a kaktuszok és a velük 

foglalkozó apa volt a "hibás", mert rövid idő után el is váltak. A férj más országból származott, 

nemrég halt meg. A baleset után is többször találkoztunk vele, mi gyűjtők, én úgy láttam, hogy 

haláláig tartott a volt feleségéhez. A haláleset minden esetben szomorú esemény, pláne ha kis 

gyerekről van szó, de semmi esetre sem a kaktuszok a hibásak. Én 1964 óta foglalkozom a 

kaktuszokkal. Még nekem sem, és a gyerekeim sem, akik már 50 év körüliek, szerencsére semmi 

bajuk nem volt, és még most is élünk. Minálunk és talán a "Nagyvilágban" is, mivel a kaktuszok 

nem kimondottan gazdaságilag érdekelt növények, mint például a búza, kukorica, burgonya, stb. 

talán senki sem foglalkozik kimondottan kaktuszbiológiával, mint az iparilag felhasználható 

növények esetében. Minden szakkönyvben csak véletlenül találkoztam a kaktusz szóval. Nem 

hallottam még egy kimondottan kaktuszélettan, kaktuszbiológia könyvről, ami specifikusan a 

kaktuszokkal, a reájuk vonatkozó felfedezéseket, problémákat tanulmányozta és közreadta volna, 

hogy mi, a műveltség minden rétegéből származó kaktuszgyűjtők tudnánk, mihez tartsuk 

magunkat, mikor mit csináljunk, valamit megértsünk ezeknek a növényeknek az életmódjáról. 

Akik valamit, valamilyen nyelven, folyóiratokban közzé tesznek, majdnem mind amatőr, 

hobbiból kaktusszal foglalkozó egyén. Minden cikk nagyon jól jön, de nem tudsz egy könyvet 
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kézbe venni, és úgy keresni benne a problémáid megoldását, mint a Szalai István: Növényélettan, 

a Péterfi István, Brugovitzky Edit: A növények életfolyamatai, vagy akár Haraszti Ede: A 

növények életéről könyvekben az élelmiszer és az ipari növényekkel kapcsolatban. Ezért 

megpróbálom a minket, kaktuszgyűjtőket, érdekelhető részeket a fent említett munkákból 

kivonatolni, és mint kaktuszgyűjtő értékelni, átültetni a kaktuszok világába. 

„A növényekben végbemenő minden változást részben belső (a szülőktől öröklött információk), 

részben külső (környezeti) tényezők kölcsönhatásai kormányozzák és különböző módon 

befolyásolják. Az alábbiakban az ökológiai tényezők sorából a legfontosabbakat kiemeljük és 

hatásaikat ismertetjük: 

- A fény jelentősége. 

- A hőmérséklet jelentősége. 

- Edaphikus hatások. (A talaj állapotának összessége.) 

- A növények kölcsönhatása. ( allelopathia.) 

= A termésekből és levelekből kiválasztott anyagok hatása. 

= A rhizoszféra. 

= Szimbiózis. 

= Parazitizmus. 

- Egyéb ökológiai hatások. ( a gravitáció hatása.) 

 

A FÉNY JELENTŐSÉGE 

 A földi élet számára a meleget, az energiát és a táplálékot az a fényáramlat biztosítja, 

amely a napsugárzásból származik. A napsugár az atmoszférán való áthaladása közben lényeges 

változáson megy keresztül, amennyiben a légkörben lényeges jelenlevő vízgőz, ózon és 

széndioxid, mint valami "szűrő" az infravörös és az ultraibolya sugarak legnagyobb részét 

elnyelik úgy, hogy azok csak részben jutnak el a Föld felszínére. Tehát az atmoszféra, mint 

valami "ablak" csak meghatározott hullámhosszúságú fényt enged át, amit "látható" 

fénysugaraknak nevezünk. A 400 nm (nanométer) alatti és a 850 nm feletti fényhullámok káros 

hatású energiát tartalmaznak. A két, relatíve veszélyes szélső zóna között a "látható" fényben 

olyan hullámhosszúságú sugárzás van, amelyeket a különböző típusú szénvegyületek 

abszorbeálni tudnak, és elektromos rezonancia révén a megfelelő biokémiai rendszerekben 

hasznosítanak. A leghatásosabb hullámszakasz az, amely a fotoszintézisben kerül felhasználásra, 

vagy a fény szabályozta biológiai rendszerekben, pl. a tropizmusokban, a fotoperiodizmusban, a 

mag csirázásában és a pigment képződésben jelentősek. A fényhatások közül talán a 

legfontosabb a fotoszintézis, a relatív leghatásosabb spektrumszakasz 660nm-nél és 440nm-nél 

van. A tropizmusokban viszont a kék fénysugarak a leghatásosabbak, amelyek a karotinokon 

vagy a flavionokon keresztül aktiválják a fototropikus választ. A növényeknek a vörös fényre 

adott válasza változatos. Például az antocianin szintézis alacsony fényintenzitásban kizárólag 

vörös fényben valósul meg, míg magas fényintenzitásban a vörösben is, és a kékben is. 

 

- A fény hatása a növekedés sebességére és mértékére 

A fénynek a növekedés sebességét és mértékét megváltoztató hatása már régen ismert. A 

legkorábbi megfigyelések szerint a nappali fény nagyon sok faj szárának megnyúlását gátolja, de 

olyan megfigyelések is vannak, hogy a fény stimuláló hatású a szár növekedésére. A fény sok 

szövetnek a növekedését gyorsítja, de a végső állapot tekintetében gátlásról beszélhetünk. Az 

"Avena" etiolált csiranövényke fényben, kezdetben gyorsabban nő, de a végső hosszúság kisebb. 

Ez a megállapítás általában érvényes a szárak és levelek esetében is. A kezdeti gyorsulás mind a 

sejtosztódásban, mind a sejt megnyúlásában megnyilvánul. 

A fény növekedés gátló hatása annál erősebb, minél nagyobb intenzitású. Az erős fényben 

fejlődött hajtások általában rövidebbek, mint a félárnyékban vagy árnyékban nőttek. A fénynek a 

növekedésre gyakorolt gátlóhatása annyira jelentős, hogy határozott napi periodicitást 

eredményez, vagyis éjjel a növény mindig gyorsabban növekszik, mint nappal, annak ellenére, 

hogy éjjel a hőmérséklet alacsonyabb. A fénynek a föld feletti szervek növekedésére gyakorolt 

gátlóhatása különösen szembetűnő a magas hegyekben, ahol a légkör nagyfokú átlátszósága  
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következtében a napfény sokkal gazdagabb ultraibolya sugarakban, mint a völgyekben. Az alpesi 

növények mindig alacsony termetűek, és ha magas hegyekben termesztünk völgyi növényeket, 

ezek a magas hegyek növényeinek jellegét veszik fel. Mesterséges fényben való 

növénytermesztésnél a legnehezebb a megfelelő minőségű fény biztosítása. Az izzólámpák 

szegények a kékesibolya sugarakban és túlságosan gazdagok a sárgásvörös és a vörös 

sugarakban. Minthogy a fotoszintézis folyamata legintenzívebb a vörös és a narancssárga 

fényben, az izzólámpák fényösszetétele e tekintetben eléggé kedvező. A kékesibolyás sugarak 

hiánya miatt azonban a szárak aránytalanul megnyúlnak, a levelek viszont fejletlenek maradnak. 

A növények normális fejlődésének feltétele, hogy a mesterséges fényforrás kékesibolya színű 

sugarakat is tartalmazzon. Ezért az izzólámpák fényének kiegészítésére fluoreszcens vagy 

lumineszcens csöveket kell alkalmazni. Előnye ezeknek a világító testeknek az is, hogy az 

általuk kibocsátott fény "hideg", azaz alig tartalmaz felesleges felmelegedést okozó sugarakat. A 

fénycsövek néhány hullámhosszúságra korlátozódó színképet adnak, amely a higanygőz 

lumineszcenciájából ered, és lámpatípusokként más és más spektrumterületeket foglalnak 

magukba. A legjobb mesterséges fényforrás a xenonlámpa, amely a napfényhez hasonlóan a 

látható fény egész spektrumát tartalmazza. Ezek a relatíve drága lámpák azonban minden 

fényerősség variációban a természetes fényhez hasonlóak. 

 

- A fény hatása a növekedés irányára 

A hengeres növényi szervek a fény erősségétől függően a fény irányába vagy azzal ellentétes 

irányba nőnek. Az olyan görbülést, amely a megvilágított szerv két oldalának egyenlőtlen 

növekedésén alapul, fototropizmusnak nevezzük. 

A fototropizmus jelentősége: Általában a hajtások és más, levegőbe emelkedő növényi szervek 

pozitív fototropikusak, azaz a megvilágítás irányába hajlanak; ellenben a gyökerek és más 

földalatti szervek negatív fototropikusak, vagyis a fénytől elhajlanak. Ezen szabály alól azonban 

sok kivétel van. A fényinger iránt a csúcs a legérzékenyebb. Ha a csúcsot lemetsszük, a 

fototropikus érzékenység hirtelen lecsökken, később azonban az úgynevezett "fiziológiai csúcs" 

regenerálódásával helyreáll. 

A görbülés fiziológiai magyarázata: Az eddigi kísérletek (kivétel nélkül) arra mutatnak, hogy a 

sejtek, illetve a szervek egyoldalú megvilágítása gradienseket eredményez, amelyek 

következtében az egyik oldalon növekedésserkentés, a másikon növekedésgátlás áll elő. Hogy 

ennek az anyagi gradiensnek a természete milyen az egyes növényekben, nem tudjuk. 

Kísérletekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egyoldalú fény az újonnan szintetizált 

auxin migrációját megindítja az árnyékolt oldal irányába. Azt is igazolták, hogy fototropikus 

aktivitása csak a kék sugaraknak van, ellenben a zöldnek, a sárgának és a vörösnek nincs. 

 

- Árnyék elkerülési reakció 

Árnyékoljuk be a "Tropaeolum" levéllemezének egyik felét, és felülről világítsuk meg. Azt 

tapasztaljuk, hogy a levélnyél határozottan oldalra görbül, és ezáltal a levéllemez az árnyékot 

elkerüli. A jelenséget a következőképpen magyarázzuk: A levéllemezben auxin szintetizálódik, 

amelynek mennyisége a megvilágítás intenzitásától függ. A levéllemez egyenletes 

megvilágításakor a petiolusban mindenoldalúan azonos mennyiségű hormon vezetődik, ezért 

egyenesen növekedik. Egyoldalú árnyékoláskor ellenben a hormonprodukció aszimmetriás, ezért 

a megfelelő lemezrészekkel összekötetésben álló levélnyél felek egyenlőtlenül növekednek, 

árnyék elkerülési reakciót váltva ki. 

 

- A fény hatása a pigmentációra 

Az etiolált növények száraiban és leveleiben azonnal megkezdődik a pigmentszintézis a 

protoklorofillnak klorofillá való átalakulása amint fény éri őket. A klorofill képződés 

tulajdonképpen a protoklorofill fénymódosulata. Az anthocián képződésben a fény szerepe 

sokkal bonyolultabb. Különböző növények fényválasza e tekintetben azt mutatja, hogy csak 

kvantitatív különbségek vannak, de a különböző fajokban a hatásspektrum különböző. Az 

anticiánképzésben a spektrumok 3 típusa vesz részt: vörös, sötétvörös és a kettő közötti rész. 
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- Fotomorfózis 

A fényhatás legszembetűnőbben a fotomorfózisokban nyilvánul meg. Mivel a növények 

természetes környezetükben csaknem állandóan fényben élnek, a fény morfogenetikus hatása 

nehezen ismerhető fel. A különbségek ellenben szembetűnőek, ha a fényben és a sötétben nőtt 

példányokat hasonlítjuk össze. 

 

      
 

            1. Etiolált hajtás burgonyán.                                                   2. Etiolált hajtás kaktuszon. 
 

Ennek jól ismert példája a csirázó burgonyagumó, amelyből fény jelenlétében normális, zöld 

színű, leveles hajtások képződnek, míg a sötétben színtelen, megnyúlt internódiumú hajtások és 

azokon pikkelyszerű levelecskék fejlődnek, (1. kép). "A" jelzésű: a burgonyahajtás fényben, és 

"B" a sötétben. Az ilyen ("B") növényeket "etiolált"-nak, a jelenséget "etioláltság"-nak, 

nyurgaságnak nevezzük. (2. kép. Ez a kép az eredeti szövegben nincs. – Sz. G.). Az etiolált 

növények főleg hosszúságban növekednek, vastagságbeli és felületi növekedésük jelentéktelen. 

Az etioláltságnak igen nagy ökológiai jelentősége van. Amikor a csirázó, vagy kihajtó növényi 

részek mélyen vannak a földben, a hajtások mindaddig nyúlnak, míg el nem érik a talaj felszínét, 

leveleik csak a fény hatására kezdenek fejlődni. A csiranövények fotomorfózisa a szár, a 

mezokotil, a hipokotil, az epikotil és a levelek növekedésének módjában nyilvánul meg, aminek 

következtében a talajból való kiemelkedés formája is megváltozik (3. kép). Amikor a 

csiranövény csúcsát fény éri, az etiolált növekedés "normális" növekedésbe vált át. A kétszikű 

növények módosulása a hipokotilban, illetőleg az epikotilban következik be, amennyiben ezek a 

szervek sötétben erőteljesen növekednek, majd fény hatására a növekedési sebesség a levelekre 

tevődik át. A fényhiány vagy a csökkentett fény számos anatómiai, szerkezeti változást is 

előidézhet. A sejtfalak kevésbé vastagodnak, a szilárdító szövetek fejletlenek, és a sejtfalak 

tökéletlenül fásodnak el. A levelekben nem fejlődik a paliszádparenchima. A hosszú, megnyúlt, 

fejletlen szilárdító szövetű szárak természetesen kevésbé ellenállóak és a növények megdőlnek. 
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3. A csiranövények fotomorfózisa 
 

 

A HŐMÉRSÉKLET JELENTŐSÉGE 

 

A biológiailag jelentős reakciók igen szűk hőmérsékleti határok között valósulnak meg. Túl 

alacsony hőmérsékleten a biológiai reakcióhoz elégtelen az energia, a túl magas hőmérséklet 

pedig a proteinek szerkezetét károsítják. Ha megtekintjük a hőmérséklet széles skáláját - 

amelyen belül az atom léte érintetlen, - az abszolút zérustól (0 Kelvin foktól) a legmagasabb 

hőmérsékletig, 10.000°-ig terjed. Ezen belül a biológiai aktivitás 273°-323°K, (0°-50°C) között 

lehetséges, amelynek alsó határa a víz fagyáspontja, felső határa a fehérjék denaturálódása. 

Vagyis az élet számára csak egy parányi (0,5%) hőmérsékleti intervallum jut abból a hatalmas 

területből, amelyen belül az atom létezik. A hőenergiát a levelek abszorbeálják, legnagyobbrészt 

a látható spektrumtartományban (400-700 nm között). A hosszabb hullámú napsugarak 

visszaverődnek, vagy elnyelés nélkül áthaladnak a levélen. Az abszorbeált energia nagy része a 

fotoszintézisben hasznosul, de megmaradó része, mint hő probléma jelentkezik. 

- A levelek hőgazdálkodása 

A levelekben a hőmérsékletnek 4 vektora különböztethető meg: a hő abszorbeálása, hő veszteség 

hőelvezetéssel, transzspirációval, és kisugárzás révén. A hő adszorpciót a levelek helyzete 

határozza meg. Ha a levéllemez síkja a beeső fény irányától 10°-kal eltér, az abszorpció 15%-kal 

csökken. Amikor a levéllemez síkja 70°-kal tér el a beeső fény irányától, az abszorpció már 

elhanyagolható. A levél a vízveszteség és a napi ritmus hatására helyzetét változtatja, vagyis a 

kedvezőtlen felmelegedéssel szemben "védekezik". A hő veszteség legjelentősebb vektora a 

hőelvezetés. Ezt a célt szolgálja a levéllemez vékonysága és nagysága, ezért a levegő mozgása 

jelentősen fokozza a hőelvezetést. Magas hőmérsékleten gyorsabb a hőelvezetés, mint alacsony 

hőmérsékleten, amiben szerepe van természetesen a fokozott transzspiráció hűtő hatásának is. A 

másik jelentős hő veszteségi vektor a transzspiráció. A levelek dm
2
-enként és óránként általában 

5-6 g vizet párologtatnak el, ami a megkötött hőenergiának 25-33%-át vonja el. A harmadik hő 

elvonó vektor a kisugárzás. A hő veszteségnek ez a formája állandóan működik, és 

exponenciálisan emeli annak nagyságát azzal a hőmérsékleti differenciával, amely a kisugárzó és 

a felfogó test között van. Az árnyékban levő levelek hőmérséklete azonos levegőhőmérsékleten 

2°-3°C-kal magasabb, mint azoké, amelyek a felhőtlen égre tekintenek. A felhők jelenléte 

hasonló hatású, mert visszaverik a kisugárzott hőt, ezáltal a levelek kisugárzási hő veszteségét 

csökkentik. Ezért akadályozza meg a felhős ég hideg éjszakákon a levelek elfagyását. Viszont  

 

 

 

 



 

7 

 

 

derült éjszakákon a kisugárzási hő veszteség a legnagyobb. Ha a talaj felülete hűvösebb, mint a 

levélé, a kisugárzott energiát felveszi, tehát hűtő hatású. 

 

- A talaj hőgazdálkodása 

A nappali órákban az erős inszoláció következtében a talaj felső rétegében nagy mennyiségű hő 

tárolódik. A hő csak részben abszorbeálódik, mert egy része reflektálódik A reflexió száraz 

talajon magas, nedves és sötét színű talajon alacsonyabb. A felmelegedett talaj melegíti a felette 

lévő levegőt, de a növényzettel borított talaj felett a felmelegedés mértéke kb. 7°C-kal kisebb, 

mint a kopár talajokon, viszont éjjel kisebb mértékű a lehűlés is. 

 

- A hőmérséklet és a növekedés 

Több mint száz éve ismert (Sachs, 1860), hogy a hőmérsékletnek a növekedésre gyakorolt hatása 

optimum görbével fejezhető ki. Vagyis a növekedés megindulásához meghatározott, de esetről 

esetre különböző minimális hőmérséklet szükséges, amelyen túl, aránylag széles hőmérsékleti 

határok között a növekedés gyorsulása figyelhető meg. Az optimum átlépése után a gátlóhatások 

érvényesülnek, amelyek végül is a növekedés megszűnéséhez vezetnek. Az optimum görbén a 

növekedés hőmérsékletének "minimum-, optimum-, és maximum" pontjai különböztethetők 

meg. Ezeknek helyzete a különböző növények esetében távolról sem azonosak. A minimum és 

maximum az a hőmérséklet, amelyen a növekedés megáll, de a növény még nem pusztul el. Az 

életminimum (ultraminimum) általában valamivel alacsonyabb, mint a növekedés minimuma, az 

életmaximum (ultramaximum) pedig valamivel magasabb a növekedés maximumánál. A 

minimális és ultraminimális, valamint a maximális és ultramaximális pontok közötti szakaszon 

nincs növekedés, de a többi életfolyamat folytatódik (4. kép). 

 

 
 

4. a hőmérséklet hatása az életfolyamatokra. 
 

Az optimális hőmérséklet a parciális folyamatok (fotoszintézis, légzés, transzspiráció, stb.) 

esetében eltérő, és nem azonos az egész növény fejlődésének optimális hőmérsékletével, amely a 

növények többsége esetén 10°-20°C között található. A különböző fiziológiai és biokémiai 

folyamatok intenzitása a hőmérséklet emelkedésével nem emelkedik egyenes arányban. 

Bizonyos hőmérsékleti fok felett a funkciók közötti összhang megbomlik, és a növekedés 

csökken. Több kísérlet adatainak összehasonlítása alapján az optimális hőmérsékletet úgy 

definiáljuk, mint azt a legmagasabb hőmérsékletet, amelyen a növekedés konstans marad. A 

növekedés sebességének optimális hőmérséklete egyáltalán nem a legkedvezőbb a növény 

általános fejlődése szempontjából. Ellenkezőleg az anyagveszteséggel járó folyamatok túlsúlya 

következtében a magasabb hőmérsékleten fejlődött növények sokkal gyengébbek, mint az  

 

 

 

 



 

8 

 

 

alacsonyabb hőmérsékleten neveltek. A tisztán fiziológiai optimumtól, amely a növekedés 

legnagyobb sebességét mutatja, meg kell különböztetnünk a "harmonikus optimumot", vagyis azt 

a hőmérsékletet, amelyen a legerősebb növényeket kapjuk. A megfigyelések azt mutatják, hogy a 

harmonikus optimum nem állandó értékű, a növény fejlődése folyamán változik. Különböző 

szervek differenciálódásának és fejlődésének hőmérsékleti optimuma különböző. Mivel a 

növekedést az éjszakai hőmérséklet is jelentősen befolyásolja, az éjszakai optimumot is 

figyelembe kell venni. Eddig még kevés növény hőmérsékleti igényét vizsgálták meg elég 

behatóan ahhoz, hogy a hőmérsékleti válaszokat pontosan ismerjük, de néhány általános szabály 

már ismert: 

 

1. Azok a növények, amelyek a meleg klímaövből származnak, rendszerint magasabb 

optimálishőmérsékletet igényelnek, mint a hideg klímából származók. E szerint minden növény 

növekedésének optimális hőmérséklete különböző. Ha két növény optimális növekedési 

hőmérséklete erősen eltérő, akkor a két növény szimultán növekedése ugyanabban a 

környezetben lehetetlen. 

2. Azok a növények, amelyek szoros rokonsági kapcsolatban vannak (pl. paradicsom, burgonya, 

paprika, stb.) egy meghatározott hőmérsékletre, elsősorban az éjjeli hőmérsékletre általában 

azonos módon reagálnak. A fajok és a nemek közötti különbség csak mennyiségi. 

 

- A hőmérsékleti ingadozások jelentősége 

A váltakozó hőmérséklet a növekedésre s fejlődésre gyakran egészen más hatást vált ki, mint az 

állandó magas vagy alacsony hőmérséklet. Az ilyen jellegű megfigyelések vezettek el a 

"termoperiociditás" jelenség felismerésére. Ha valamilyen növény optimális 

tenyészkörülményeit vizsgáljuk, pl. paradicsomét, mindig azt tapasztaljuk, hogy az éjszakai 

hőmérsékletet jóval a nappali hőmérséklet alatt kell tartani. Az optimális nappali hőmérséklet 

23°C, az éjjeli pedig 17°C és az utóbbi eléggé kritikus. Néhány fokkal alacsonyabb vagy 

magasabb éjjeli hőmérséklet a termés mennyiségén nagyon észrevehető. A varietások között a 

hőmérsékleti tolerancia tekintetében igen kicsiny a különbség. E viselkedés okát Went azzal 

magyarázza, hogy a nappal végbemenő fényfolyamatoknak, pl. a fotoszintézisnek nagyobb az 

optimális hőmérsékleti igényük, mint az éjjel végbemenő folyamatoké, pl. a cukor 

transzlokációé. Minden egyes életfolyamatnak megvan a maga hőmérsékleti igénye. Az a 

tendencia, hogy a fiatal növények relatíve magas éjjeli hőmérsékletet igényelnek, eléggé 

általános. Azok a hagymás növények, amelyek a magas és az alacsony hőmérséklet 

meghatározott sorrendjét igénylik, csak a mérsékelt égövben tudnak élni, ahol az évi 

termoperiociditás jellemző. A szezonális termoperiociditás és a növény fejlődése szinkronban 

van. A szezonális termoperiociditás mellett még napi termoperiociditást is meg kell 

különböztetni.  

 

- A hőmérséklet formatív hatása 

A fejlődés meghatározott szakaszában bekövetkező sejtosztódást, a létrejövő sejtek megnyúlását 

és végleges nagyságát is befolyásolja a hőmérséklet (termomorfózis). Az alacsony hőmérséklet 

az internódiumok megrövidülését váltja ki. Számos más termomorfózist ismerünk, amely 

megnyilvánulhat a virágok színének kialakításában, bizonyos fajok esetében a reproduktív 

szakasz előkészítésében. 

 

- Termotropizmus 

Termotropizmus néven azokat a növekedési mozgásokat foglaljuk össze, melyeket a 

hőmérsékleti változások hoznak létre. Ezek a mozgások is ugyanazon szerv szemben fekvő 

részének egyenlőtlen növekedésén alapulnak. Sok esetben igen nehezen különíthetők el a 

fototropikus jelenségektől, amennyiben a hőmérsékleti különbségeket a fénysugárzás is kiváltja. 

A gyökerek termotropizmusát nedves fűrészporral töltött edényekben vizsgálták, és azt 

tapasztalták, hogy a gyökerek az úgynevezett "határhőmérséklet" felett negatív, alatta pedig 

pozitív görbülést mutattak. A borsó határhőmérséklete 32°-33°C, a kukoricáé pedig 37°-38°C. 
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- Hőmérsékleti károsodások 

Természetes körülmények között a levelek hőmérséklete csak rövid ideig konstans. Ugyanazon 

növény levelei sem azonos hőmérsékletűek. A teljes napfényben levő levél 20°C-kal magasabb 

hőmérsékletű lehet, mint a levegő, az árnyékban levő levelek hőmérséklete viszont néhány 

fokkal alacsonyabb. A hőmérsékletnek mindkét extrém formája (a hideg és a meleg) egyaránt 

káros lehet. 

- Az alacsony hőmérséklet hatása. 

Az alacsony hőmérséklet károsító hatását egyes növények szöveteiben könnyebben, másokéban 

nehezebben képződő jégkristályok idézik elő. Régebben az volt az általános vélemény, hogy a 

keletkező jégkristályok a sejtfalat mechanikailag károsítják, és a szöveteket elroncsolják. Az 

újabb megfigyelések szerint ez a mechanikai károsodás jelentéktelen ahhoz viszonyítva, amit a 

megfagyó sejtből kilépő és olvadáskor újból visszatérő víz mozgása jelent. A gyors lehűlés 

veszélyesebb, mint a lassú, ami a jégkristályképződés különbségén alapul. Lassú lehűlésnél a 

jégkristályok az intercellulárisokban keletkeznek, ami nem jár nagyobb veszéllyel. Lassú 

lehűlésnél a szövetek megfagyhatnak károsodás nélkül. A károsodás gyors olvadáskor is 

bekövetkezik. Ha a fagyott szövet hőmérséklete 30-60 perc alatt emelkedik 0°C-ra, kisebb a 

károsodás, mintha azt néhány perc alatt éri el. A gyors fagyás és gyors olvadás mechanikailag 

roncsolja a plazma szerkezetét azáltal, hogy a képződő jégkristály a citoplazma mátrixából vizet 

von el, illetve olvadáskor a víz felszabadul. Az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállóság 

edzéssel fokozható. Bizonyos fajokat, mint a napraforgó, begónia, szójabab, nem lehet edzeni, 

mint a káposzta, a búza, számos évelő és az örökzöld fás növények jól edzhetők és fagyállókká 

alakíthatók. 

- A magas hőmérséklet hatása 

A magas hőmérséklet károsító hatása jól ismert, ami a klorofill elhalványodásában, a növekedés 

gátlásában, égési sebek keletkezésében, egyes szervek vagy az egész növény elhalásában 

nyilvánul meg. A levelek erős napsütésben gyakran 10°-15°C-kal, a gyümölcsök, szárak, a 

szukkulens részek pedig 30°C-kal is melegebbek lehetnek a levegő hőmérsékleténél. A károsító 

hőmérséklet növényenként különböző. A rezisztencia sokszor a morfológiai szerkezet és a 

szukkulens habitus függvénye. A magas hőmérséklet elviselésére is lehet edzeni a növényeket. 

Ennek eredménye a plazma viszkozitásának növekedése, ami a vízmegkötő képesség erősödését 

eredményezi. A hő károsodás néhány proteinkomponens denaturálódásával és bizonyos toxinok 

képződésével jár. Az elmondottak alapján az alacsony és magas hőmérséklet károsító hatása 

citoplazma-stresszként (hőmérsékleti sokk) fogható fel. Amikor a növény ellenálló képességét 

edzéssel fokozzuk, tulajdonképpen a citoplazma tulajdonságait módosítjuk a víz gyors 

mozgásának visszatartásával. A hőmérséklet mindkét extrém formája a citoplazma szerkezeti 

sérülését idézi elő és ez által a növekedés meghatározó tényezőjévé válik. 

 

 

Írta, összeállította: Szabó Gábor, Brassó, Négyfalu 

 

 

MINDEN KAKTUSZKEDVELŐT VÁR BARIZS DÁNIEL FACEBOOK OLDALA 
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

LÉVAI MENYHÉRT 

Argentínai kaktuszok 

 

SZÁSZI RÓBERT 

Egy kísérlet margójára, avagy mit hoz a véletlen! 

 

HERBERT THIELE 

Asclepia-oltások 

 

FICZERE MIKLÓS 

Cactus grandiflora és a Magyar Hírmondó. (1780) 

 

FÁBIÁN LÁSZLÓ 

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 10. rész. 

 

ELTON ROBERTS 

Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei. 

Érdekes válogatás a magas hegységi, hidegtűrő opuntiafélékből 

és egyéb furcsaságokból. 2. rész 

 

CSÉRER GYULA 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Szepessy Kálmán boldvai földbirtokos úr 

 

FICZERE MIKLÓS 

Filatélia – Agave 

 

 

 

          
                                                                             Címlap                                                            Hátsó 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban tartottak 

hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása hosszabb 

időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha magot 

szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a 

méhecskékhez. 
 

2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már vitálisak, 

az alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az oltásokat 

végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul. 
 

3. A magoncok első tűzdelésének, 

szaknyelven pikírozásának is eljött a 

legalkalmasabb ideje. A pikírozással ne 

várjunk addig, míg a magoncok hirtelen 

fejlődésnek indulnának, mert ezzel egy 

kedvező fejlődési folyamatot szakítunk 

meg. Különösebb kárt nem okozunk a 

késlekedéssel sem, de az éves fejlődési 

potenciál nem teljesül úgy ki, mint az 

időben elvégzett tűzdelésnél. 
 

4. Akik pincében, vagy egyéb félho-

mályos helyen teleltették növényeiket és 

még csak most helyezik el a szabadban, 

nagyon vigyázzanak, mert az erős napsu-

gárzás komoly károkat okozhat. Ezért 

árnyékos helyet keressenek, vagy árnyé-

kolással szoktassák növényeiket a napsütéshez. A szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes 

növények pirosas színeződése a növény napsugárzás elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés 

egy bizonyos mértékig nem káros. Idővel, ahogyan a növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az 

árnyalat eltűnik, és fokozatosan visszatér az eredeti szín. Az epifita jellegű kaktuszokat 

(„levélkaktuszok”) és a Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa lombkoronája alatti árnyékba 

valamelyik alsó ágra felfüggesztve. 
 

5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés 

mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. több-

kevesebb nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg 

időben lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály betartásával: 

az egyik öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja teljesen kiszáradt!! 
 

6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet, miért 

pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép aljának 

megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük meg. Az 

eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott különböző sók és 

ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a fölösleges víz nem tud 

elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk kipusztulását okozza. 

Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az észlelt eltömődéseket egy 

alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő fadarabbal vagy bármi egyébbel 

távolítsuk el. 

Ficzere Miklós 

 

 

Egy éves magoncok a vetőtálban. Kiss lászló felvétele. 
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Írta: Fábián László 

 

Az előző, nem hagyományos módon megírt, illetve előadott témám végén felkértem a kedves 

résztvevőt, olvasót, írjon nekem néhány gondolatot, amelyet szeretne megismerni, vagy szeretné 

hallani véleményemet. Így nekem is könnyebb, amikor tudom, hogy mi az, amiről írjak, vagy 

(félre)beszéljek. Nem is reméltem volna, hogy ilyen hamar megkapom a leckét, úgy féltucatnyi 

témát kaptam kidolgozásra. Az első témát, amely szerintem is kézenfekvő, azonnal elkezdtem 

megírni. Egyik szaktársam azt kérdezte: - Hogyan csinálod, hogy az általunk még a vegetációs 

időben is az üvegházban féltve őrzött növényeket, te a vegetációs időben kint tartod a szabadban, 

védelem nélkül? Tudom, kérdésre kérdéssel nem illik felelni. - Miért érthetetlen ez, nálatok nem 

süt a Nap? Durva beszólásomat remélem, elnézik. 

 

 
 

1. Különféle növények szabadtéri tartásmódnál. A 2016. évi nyár nagyon is megfelelt nekik. 
 

A következőkben is szeretném folytatni azt a stílust, melyet a bevezető előadásomnál 

használtam. Azért választottam előadásaim e formáját, mivel nemcsak az adott témáról lehet 

beszélni, de olyanokról is, melyek valahogyan kapcsolódnak egymáshoz. Például, írom a cikket, 

zenét hallgatok, és már gondolatban keresgélem azokat a képeket, melyek majd jól szemléltetik a 

mondottakat, s közben ezerrel jár az eszem a következő témán. Tudják, a jó minőségű kép és a 

keresetlen szavakkal elmondottak képesek csak együttesen kiegészíteni egymást. A két dolog 

külön-külön csak fél igazságnak számít. 
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Annak idején miért is határoztam el magam, hogy növényeim többségét a vegetációs időszakban 

kint, a szabad ég alatt fogom tartani, védelem nélkül? (Most egy pici szünetet tartok, mert Somló 

azt énekeli: Ringasd el magad! Kicsit elringatom magam a forgószékemen és már folytatom is.) 

Hosszú pályafutásom alatt (57 év) sok kultúrát voltam kénytelen abszolválni. Gyerekkorom 

pénz- és helyhiánya sokszor késztetett különös megoldásokra, szerencsémre ekkor még nem 

mérgezték meg elmémet a szakirodalomból nyerhető vélemények, nézetek és tapasztalatok. Az 

első növényeimet csak egy nagyon öreg konyhaasztalon tudtam a kis udvarunkban elhelyezni. 

Mivel nem tudtam, hogy amit teszek az „rossz” a szukkulenseknek és ők sem ordították le a 

fejem, hát elvoltunk. A fejlődésem második fokozatát egy saját készítésű fóliasátor alkotta, 

melyet gyermekágyakban használatos gumilepedőből készítettem, mert fóliát akkor még nem 

lehetett kapni! Kis tákolmányom is megvolt, igaz, a gumilepedőket kéthavonta cserélnem kellett, 

mert nem kinti használatra gyártották. Az itt tartott növényeim szépen fejlődtek, az öreg 

akváriumba vetett magvak jól csíráztak, gond nem volt egy szál sem. De jött a sereg és a 

pusztulás, ebből a kollekciómból alig maradt pár növényem. 

 

 
 

2. Euphorbia pugniformis f. cristata, ezt a példányt, egy másik krisztáta formából neveltem ki, mely a 

nyúlványokból keletkezett, az a forma a gyakoribb, sőt már visszanyertem az alaptípust is. A növény már 

évek óta nyáron szabadtartású, télen fenn teleltetem a polikarbonátos üvegházamban, átmérője úgy 35 cm. 
 

Leszerelésemet követően, mivel októberben jöttem haza, csak tavasszal tudtam felmérni a valós 

helyzetet. Szüleim is közben beköltöztek egy panelházba, mert a régi lakhelyünket szanálásra 

szánták. A három szobás panelban, melyet cserében kaptunk, volt egy 3 négyzetméteres balkon, 

ez volt a második gyűjteményem kiindulópontja. Eleinte itt is csak szabad kultúrát alkalmaztam, 
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de idővel a balkont is „befóliáztam”. Ez a balkonfólia annyira jellegzetes és messziről látható 

volt, hogy hamarosan az Érsekújváriak blokkunkat „kaktuszház”-nak nevezték. Lassan 

gyarapodott tudásom, rengeteg irodalmat elolvastam, sok kaktuszossal megismerkedtem, persze 

többüknek üvegházuk volt. Ezért lassan kialakult bennem a mérgezés melléktünete, nekem is 

kell üvegház, ha sikereket akarok elérni. 

 

  
 

3. Aloe longistyla hatalmas termései. Minden tokban a magvak százai vannak, mivel szárnyasak, ezért a szél 

könnyen szétszórja őket. Ha jó helyre kerülnek, kicsíráznak és a növénykék jól fejlődnek, jobban, mint 

ellenőrzött vetésnél. 
 

Keresgéltem, érdeklődtem, amíg nem találtam meg a megfelelő helyet számukra. Sajnos, két-

háromévente újabb megfelelő helyet kellett keresnem nekik, de minden alkalommal a 

forgatókönyv azonos volt. Eleinte örültek nekem, majd megtűrtek, végül udvariasan megkértek, 

menjek! Növényeim szenvedtek a legjobban, mivel gyakran újabb körülményekhez kellett 

szokniuk, veszteségeim mégsem eb-

ből az okból keletkeztek. Télre min-

den alkalommal haza kellett szállí-

tanom őket, ez már bizony idő- és 

munkaigényes volt. A teleltetésre 

használt pincém pedig meleg volt, sok 

növényem ilyenkor egyszerűen ki-

száradt. A sokszori helyváltoztatás 

még mindig nem ébresztette fel ben-
nem a múltat, amikor üvegház nélkül 

termesztettem, jobb sikerekkel. Az 

üvegházas kultúra volt a kaktusztudás 

miatyánkja, kinek nem volt üvegháza 

az nem is lehetett valódi kak-

tuszkedvelő. Mások méregként belém 

táplált tapasztalatait csak nehezen, 

félve tudtam levetkezni. A valódi  

 

 

 

4. Aloe longistyla virág. Miért előszöra magtokokat közlöm, s 

csak ezt követően a virágokat? A válasz egyszerű a virágzás 

télen zajlik a polikarbonátban, a termések azonban már kint 

érnek be a szabadban. 
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áttörés akkor következett be, amikor megvettem ezt a birtokot, ahol most már lakom is. Itt 

hatalmas terület áll rendelkezésemre, ahol építhettem magamnak fóliasátrakat, üvegházat, 

melegágyakat, lábon álló vitrineket, de a szabad kultúrához is jutott elegendő hely. Most 

azonban az idő kényszerített az egyszerűsítésekre. Minden tárolóeszközt hamarosan betöltöttem, 

ezért rengeteg növényt ideiglenesen a szabad ég alatt helyeztem el. Tartva a következményektől, 

sokszor fájó szívvel gondoltam rájuk, ha az időjárás kissé nem felelt meg a másoktól kapott 

tapasztalatoknak. Mivel ekkor maszekoskodtam, nagyon nem maradt időm rájuk, sokszor a 

teleltetésbe is már az utolsó pillanatban tudtam elhelyezni növényeimet. Szemlátomást a kinti 

elhelyezés csak javította külső megjelenésüket. A teleltetés során is tapasztaltam, azok a 

példányok, melyek sokáig a szabad levegőn voltak tartva, jobban tűrik a téli ínségeket. Menet 

közben a Kaktusy folyóiratban is egyre több cikket olvastam a kinti tartással kapcsolatban, a 

szerzők ilyenkor szuperlatívokban beszéltek előnyeiről. Lassan én is visszaemlékeztem az előző 

korszakaim tapasztalataira és feltettem a kérdést: - A természetben ki takargatja be a növényeket, 

ha zordabbá válik az időjárás? Mégis nagyon jól megvannak! 

 

 
 

5-6. Austrocylindropuntia vestita kinti tartásban. Igaz, a hajzatuk csapzottnak tűnik, de virágoznak, amit 

üvegházban nem tesznek. 
 

Ringasd el magad! Az írás és a dal hallgatása azonnal fellobbantott bennem egy nagyon régi és 

kedves emléket. A történet 1974 tavaszán zajlott le. Érdekes egybeesés, ez volt a 2. kaktuszos 

korszakom kezdete. Ekkor volt a trapéznadrág világraszóló berobbanása. Minden fiatal ilyet 

akart viselni. Konfekcióban nem volt kapható, és az úri szabók nem voltak hajlandóak ilyen 

ocsmány dolgot kiszabni és megvarrni, nem volt más megoldás, néhány elszánt fiatal elkezdte 

őket „feketén” legyártani. Megtudtam, az egyik volt gimnazista osztálytársam, Bédi Feri is 

foglalkozik ezzel, azonnal meglátogattam kérésemmel. - Semmi akadálya, csak hozz ennyi és 

ennyi anyagot. Egy hét múlva meg volt a kívánt hosszúságú, „protekciósan” megszerzett anyag, 

és már mentem is Pityuhoz, Tardoskeddre. - Ha gondolod, várd meg, 3-4 óra alatt megleszek 

vele, így fel is próbálhatod. Pista akkor már jól szituáltnak számított jövedelmező szakmájából, a 

varrásból, ezért megengedhette magának a ’70-es évek szuper gramofonját. Itt hallottam először 

az LGT frissen kijött lemezét, amelyen a Ringasd el magad volt a legnagyobb sláger, ott Pici 

énekelte. Néhány óra alatt a lemez mindkét oldala többször is lement, de nem úgy, hogy még a 

szülők se hallják a szomszéd szobában, hanem olyan erővel, hogy az egész falu részese lehetett 

jókedvünknek. Az üres poharak sem akartak az asztalon maradni, úgy táncoltak, majd leestek. 

Elkészült a nadrág, tudják a fazon felül olyan szűk, hogy az ember combja alig fér át rajta, a 

cipzár feszülésig megterhelve, alul viszont szélesebb volt, mint a cipőnk hossza, sőt azt takarnia 

kellett. Ebbe a nadrágba már be sem fért a klasszikus glottgatya, csak a finom női fehérnemű. Ha 

a nadrágot egész este viseltük a lábunk között levő dudorok két-három napig elviselhetetlenül 

begyulladtak és fájtak. Kérdezhetek valamit hölgyeim? Srác koromban ciki lett volna a csajoktól 

ilyet kérdezni, mert (k)durván jól állt nekik. - Önöket is szorította azon a kényes helyen? Nem 

válaszolnak? Nem baj, nekünk, fiúknak, akkor is bejöttek. 
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Erre Végvári Ádám, a Neoton együttes zenész-énekes tagja mondott el minden „lényegbevágót” 

a Farmer című dalában: „Ott feszülsz édes dombokon és meghúzódsz völgyek titkos ölén.” Ebben 

a mondatban minden benne van, sőt a farmer durva anyaga helyett a trapéz puha anyagból 

készült, és az édes dombok, völgyek még jobban kidomborodtak és izgatták fiatal fantáziánkat, 

főleg, ha a felső rész is passzentos volt. És aztán, jött az újabb hétvége, a trapéznaci, és gyerünk 

a buliba! A trapéznadrág már nem divat, de az LGT számok, akár Pici, akár Somló adja elő őket, 

örökösek! Azt hiszem, nekünk volt a legszebb fiatalságunk, gondtalan, felhőtlen és merhettünk 

nagyokat álmodni, persze, ezért minket huligánnak hívtak az öregeink, pedig csak 

felszabadultabban kezeltük világunkat. 

 

   
 

7. Ferocactus acanthodes (cylindraceus) és eastwoodii változata. A tövisruha mindent elárul a kinti tartás 

előnyéről. 
 

Mondhatják rám ezért, csúnya öreg ínyenc, csak az édességre és a nyalánkságokra emlékszik 

vissza. Nem kell korholniuk, ezt megteszi önök helyett a doktor nénim, aki azt mondja, még 

álmomban se gondoljak az édességre, hiszen cukorbeteg vagyok. Már gondolni sem szabad rá? 

Igazuk van, térjünk inkább a tárgyra, a felesleges energiámat inkább hasznosítsam az 

unokáimnál, s persze a kaktuszoknál. 

 

   
 
8-9. Két régi jó barát, Gonda Pista és Epresi Laci. Sajnos már csak fentről tudnak nekem drukkolni, a 

háttérben Füvesi István Tatabányáról. A felvételeket Gabriel Vereš gyűjteményében készítettem. Növényeit 

túlnyomórészt szabad kultúrában neveli, csak a nagyon csapadékos teleken takarja őket, pedig Sliač 

Szlovákia leghidegebb helye, az eredményei mégis kiválóak. 

 

Most már tudatosan raktam ki tavasszal különféle csoportokat, hogy megfigyeljem reakciójukat 

az időjárással szemben. Régebben, még amikor panelban laktam, növényeimet február 15 után 

kezdtem kirakni, s máris ezt hallom: - Olyan korán? Ott lehetett, mivel a panel nyílászáróin át 

mindig bőségesen szökött ki a meleg, és a fólia azt jól visszatartotta. Nem tapasztaltam negatív  
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10-11. Euphorbia phillipsiae kutyatej-féle, és egy még le nem írt Pelargonium faj. Mindkét taxon nagyon jól 

érzi magát a kinti elhelyezés során. A phillipsiae faj Euphorbia resinifera fajra van feloltva, vannak már 

legyökeresített sarjaim is róla, ezek sem károsodnak a kinti tartás miatt, tehát a kutyatej-félék sem olyan 

„nebántsvirágok!” 

 

 
 
12. Agave verschaffeltii kint nevelt példánya. Azt hiszem, ez a kép is igazolja mondandóimat, itt felesleges a 

szöveg! 

 

hőmérsékleti értékeket benne, sőt két télen át kint is maradtak növényeim, veszteség nélkül. Itt, a 

határ szélén, domb tetején, ahol most vannak, nem hangzott volna jól, ha túl korán kezdek el 

kirakodni. Ekkor még nem volt kezelhetetlenül sok példányom, így a nyári kihelyezésüket 
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áprilisra toltam el. Az eredmény? Minden második növényem csúnya égési sebeket szerzett. Az 

időhiánynak és elégtelen kezelésüknek meg lett az eredménye. Akkor mit tegyek? Közben 

meghívásokat kaptam nagy, országos kiállításokra, melyek éppen áprilisban és május elején 

vannak. A növényeket az akciók után már nem tehetem ki, mert bizonyosan a Nap tönkre tette 

volna. A fokozatos szoktatás sem jöhetett számításba, mert volt úgy, egy hétig sem tudtam az 

egyéb elfoglaltságaim miatt kijönni hozzájuk. Tehát előbb kell őket kihelyeznem. Gondoltam 

egy nagyot! A kirakodás miatt csoportokra osztottam a kollekciómat. Először azok mentek ki, 

melyeket a lenti fóliasátramban helyezhetek el, az első csoportba kerültek az enyhe fagyokat 

eltűrők. Ide tartoznak nálam az Echinocereus, Gymnocalycium, Notocactus, Echinopsis, Lobivia, 

stb. nemzetségek. A második csoport lett az alacsony hőmérsékletet elviselő növények társasága, 

mint a Ferocactus, Echinocactus, Mammillaria és egyéb nemek. Most jön a baki, hová tegyem a 

többit? És az egyéb szukkulenseket? Maradt a szabad kultúra. Készítettem a dombos oldalba 

négy sor beton teraszt, és egész hosszukba alacsony melegágyi keretet azzal, hogy majd húzok 

rájuk fóliát menet közben. Elmaradt, nem volt rá idő. Március volt, az éjjelek még elég hűvösek, 

az eső is néha el-eleredt. Sok álmatlan éjszakámba került, már az egyedszám csökkentésére is 

gondoltam. Az első hónapokban a növények kissé „furcsán” néztek ki, de kinéztek valahogy, 

tehát éltek. A következő évben szétszedtem a kereteket, így a növényeket már semmi sem 

árnyékolta és védte. Azóta kissé felbátorodtam és a szukkulenseket március első hetében kezdem 

kihordani, mivel fent teleltetem őket a „padláson”, nem kell árnyékolót használnom. Megint 

hallom a kérdést: - Nincs egy kicsit korán? Mihez képest? 

Az utóbbi évek időjárása annyira kiszámíthatatlan, hogy az alapján nem lehet igazodni. Példát 

mondok. A 2015 november és 2016 március közötti tél olyan enyhe volt, hogy gyűjteményem 

nyugodtan kint maradhatott volna enyhe takarással. De jött április vége, és bumm! Hajnalonként 

olyan hideg volt, hogy a hordóban is befagyott a víz! Május elején három hajnalon át -7°C volt! 

Hát ilyenkor mi szerint igazodjam el? 

 

 
 
13. Pleiospilos csoport, sokkal jobban érzik magukat a Nap közvetlen áldása alatt, mint a zárt üvegházban. 

Még a hosszan tartó esőzések sem ártanak nekik. Ősszel bőségesen virágoznak nagy, szalmavirág-szerű 

virágokkal. 
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A kérdésemre nincs felelet, de elmondok egy másik, hasonló esetet, amely két évvel korábban 

történt meg. Ezt az eseményt szlovákul már megjelentettem a Kaktusy folyóiratban, de azt 

hiszem, tanulságként olvasóimnak sem fog megártani ismertetése. 2014 tavaszán a kiállítások 

egy héttel korábban kezdődtek, hát ezért egy héttel korábban helyeztem ki a szabad ég alá a 

szerencsétleneket. - Ti sem lennétek nálam növény? Igaz? Mit ad az ég, hát egy hétig tartó hideg 

esőzést. Mindegyik edényben a föld sárrá ázva, már csak abban bíztam, hamarosan megjavul az 

időjárás. Hát nem javult meg, inkább hidegre fordult. Több hajnalon át -5°C-ot mértem. A 

nedves talaj felszíne be volt fagyva, csipeszemet nem tudtam, csak erővel beleszúrni. A 

növények? Katasztrófa! Egyik klubtársam, Jožko Kuzmicky bejelentkezett látogatóba. Mit 

mondjak neki, hogyan magyarázzam ki magam, hogy ne jöjjön! De hát én vagyok az elnök és 

megígértem tagjaimnak, bármikor jöhetnek hozzám konzultációra. Józsi éppen az egyéb 

szukkulensekre szakosodott, tehát az első ránézéskor látta, valami nincs rendjén. Rám nézett és 

szomorúan mosolyogva csak annyit mondott: - Legalább lesz elégséges mennyiségű csereped és 

földed. Az én kusza gondolataim is ezen aggódtak. Hiszen itt van a szukkulens gyűjteményem 

színe-java. Eltelt egy hét, az időjárás megemberelte magát, néhány nap alatt meghaladta a +20 

fokot. Növényeim a szemem láttára épültek fel! Néhány Aloe fajt kivéve, nem volt semmi gond, 

még az Adenium obesa példányok is túlélték! Csengetnek, megjött Józsi! Volt egy kérése felém, 

ha már itt volt, megnézné a káromat. Nem akart hinni a szemének! Egy hét alatt a világ 

legcsúnyább gyűjteményéből a legszebbekhez tartozó lett. Meg is jegyezte: - Laci, már nagyon 

sok éve ismerlek, minden évben többször is meglátogatlak, soha nem volt elmarasztásra méltó 

gyűjteményed, de ezek most a legszebb példányaid, amit eddig nálad láthattam! 

 

   
 

14-15. Hihetetlen növénytársulások! A kinti tartásnak köszönhetően a szétszórt magvak bárhol kikelhetnek és 

elnyomhatják az „eredeti“ példányt. A jobboldali tálkában a nyúlánk levelű növény egy kristályvirág-féle a 

Mestoklema macrorrhizum faj, amely öreg korára gyönyörű és hatalmas kaudexet alkot, azonban 

öntermékenyülő, a néhány hónapos növénykék már virágozhatnak, és magvaikat bőségesen ontják, 

amelyeket a szél, az eső és a gravitáció is terjesztheti. Azonnal csíráznak, ha jó helyre kerülnek. Kis idő 

elteltével tele leszünk növényekkel, csak az a baj, a látványos gyökereik eléréséhez nagyon sokat kell várnunk, 

addig pedig eladhatatlanok. 
 

Persze a kinti tartásnak is vannak kellemetlen hozadékai. Főleg a gyomnövények tudnak 

edényükben néhány nap alatt elszaporodni. Ezért csaknem minden nap gyomtalanítok a kétujjú 

gyomirtóval, a csipeszemmel. Másképpen képtelenek vagyunk szemmel és ésszel követni a 

beporzott virágok eredetét, nem lehetünk soha biztosak abban, hogy a beporzást mi végeztük el, 

vagy a hatlábú barátaink már megelőztek. A kint termett magvakat soha ne lássuk el faj azonos 

névvel, mert nem lehet tudni, ki a hunyó. „Valaki mondja meg, milyen az élet”, - hát már megint 

(félre)beszélek, írok. Á, nem, csak Zorán énekel most nekem, szerintem jó és szép az élet! Most 

még megemlítem az inváziós növényeket is, az egyikük látható a felső képen, jobb oldalt. 

Azokról a nyúlánk lila levelekről beszélek. Csak annyit tudok róla, hogy Sedum faj. A legkisebb 

érintésre a levelek lerobbannak a szárról és minden résbe behatolnak. Elégséges, ha a levél egy 

parányi része kerül a talajra, és máris elkezd csak úgy gyarapodni. Kihúzgálásuk és 
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összegyűjtésük már nagyon sok napot vitt el életemből, évente 2-3 napot áldozok pusztításukra. 

A növény hamarosan virágzik apró, fehér virágaival, melyek, el nem hiszik, öntermékenyülőek. 

A porfinomságú magvak bárhol kicsíráznak, még a betonon is. Néhány éve, a teleltetésre való 

költöztetést megelőzően igyekeztem minél többüktől megszabadulni és nem akartam, hogy a 

fertőzés tovább terjedjen, a gyomtalanítást még kint végeztem el. Gondoltam, majd jól 

kifagyasztalak a télen. Kiderült: télálló!! Ezen az őszön is káromkodtam miattuk eleget. Eezt ne 

higgyék el, nem szoktam káromkodni, csak ha nagyon kell. Most kellett! Azt hittem, alapos 

munkát végeztem, hát nem, megint ott vannak mindenhol. De hogyan kerültek már megint oda? 

Remélem, magvaik nem fokozatosan kelnek ki! 

 

   
 

16. Gasteria amstrongii telep, mellettük kakukkfiókaként      17. Haworthia herbacea és különféle Anacamp- 

kikelt Weingartia chiquichuquitanum, Notocactus allosi-        seros fajok tömege. 

phon és Aloe longistyla növények.  
 

   
 

18. Haworthia hibridek, melyek más növények mellett keltek ki, csak később lettek különállóan átültetve. 
 

A kinti, s nemcsak a kinti termesztés további, nagyon agresszív inváziós növénye egy Oxalis faj, 

amely képes még a kertjeinkben, vagy udvarainkban is fennmaradni. Eltávolításának egyetlen 

módja, ha kihuzigáljuk őket a talajból, miközben figyelnünk kell a talajban maradt gyökereikre 

is, mert azok képesek rövid időn belül új növényt felnevelni. Virágjai, természetesen, önporzók, 
a magvak mindenhol kikelnek, a magoncai rendkívül életképesek, az erősebb lehűlés sem árt 

meg neki. Az említett növényeket kerüljük, ha máshol észleljük őket, óvatosan válogassunk 

megvételre olyan példányokat, amelyekkel ezeket nem telepítjük be gyűjteményeinkbe. A 

szabad ég alatt való tartásmódnak vannak pozitív előnyei is. Növényeink kompaktak, 

bőrszövetük színe egészséges, a bőrszövet feszes, mégis rugalmas a kártevők ezért csak nehezen 

tudnak megtelepedni rajtuk, növekedésük megfelelő gyorsaságú, ellenállóbbak a legtöbb 
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19. Euphorbia valida (meloformis), körülötte Oxalis növendékek, láthatóan jól érzik ott magukat. 

 

betegséggel szemben, virágzásuk kiváló, vagyis mindenben azonosak a természetben élőkkel. 

Sok faj magját nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk felfogni, ha ezek jó táptalajba kerülnek, 

kikelnek és a magoncok egészségesen fejlődnek. Például, az Euphorbia squarosa fajt nem tudom 

magról szaporítani, mivel a magvak 

már nincsenek a tokban, mire 

odajutok, vagy ha idő előtt aratok, 

azok nem kelnek ki. A saját magát 

elvető mag azonnal csírázik a ma-

goncok már az első évben elég 

nagyok ahhoz, hogy át lehessenek 

ültetve. Ilyen módon most már 

évente több növényre is szert 

teszek. A legtöbb öntermékenyülő 

fajt nem is kell vetnem, elegendő 

kiszednek a megfelelő méretű és 

habitusú magoncokat és becsere-

pezni őket, pl. Anacampseros fajok. 

Nagyon jól elvetik magukat a ha-

vortiák is, de ezek többnyire nem 

faj azonosak, hibrid jellegüket 

azonnal felismerhetjük. 
 

 

 

20. kép. Agave macroculma dajkanövény, mellette önvetésből kikelt Euphorbia squarosa két éves példánya. 
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21. Most melyik volt előbb, a Notocactus orthacanthus tyúk, vagy az Agave scabra tojás? 
 

Remélem kollégám, sikerült választ adnom kérdésedre, név szerint nem mutatkoztál be, de mivel 

letegeztél, bizonyosan jól ismerjük egymást. - Pár mondatban még félrebeszélhetek? A kinti 

tartás lényegében megfelel a növények természetes életmódjának. Tapasztalatból tudom, hogy a 

kinti tartásnál a növények kevésbé érzékenyek az időjárás szeszélyeire, talán azért, mert 

otthonukban is csak így van. A fentiekben gyakran megemlítettem, hogy a hőmérséklet negatív 

értékeivel szemben sem annyira érzékenyek, mint ahogy ezt eddig a „régiek” belénk táplálták. 

Érdekes tény, azokban az erős hajnali fagyokban a fóliasátor alatt nevelt növényeim minden 

esetben sokkal jobban károsodtak, mint a kint levő fajtársaik! Ez év tavaszán a nagyméretű 

Echinocactus és Ferocactus példányaim olyan fagysérülést szenvedtek, mintha erős napsugárzás 

érte volna őket. Azért tudom, hogy ezt a fagy okozta, mert a bőrszöveti károsodások már másnap 

jelentkeztek, éspedig a növény teljes kerületén belül. Napégésnél csak a nap felé néző oldal 

károsodik. Még egy fel nem tett kérdésre van időm válaszolni. - Mely fajok alkalmasak a kinti 

tartásra? Gyakorlatilag, nem elméletileg, hanem gyakorlatilag mindegyik! Most megint hallok a 

háttérben valamilyen zajokat. Semmi, csak a Corvina énekli, hogy „Álmaidban”. Nem, nem 

álmodom, minden nemzetséget kint tarthatunk. Ez a tény még a kimondottan szobanövényekre is 

alkalmazható. Nekik sem árt meg nyáron néhány hónapos kint tartás. A fényszegényes 

körülmények között tartott kihelyezett szobanövényeket csak nagyon árnyékos helyen tarthatjuk, 

vagy egy épület állandóan árnyékos oldalán, vagy egy sűrű lombozatú fa árnyékában. Ezt a tényt 

magam is alkalmazom, a növények felépülése elképesztő. Természetesen a nemzetség 

különleges igényére oda kell figyelni, de kisebb védekezésekkel ezt is megoldhatjuk. Példa: a 

Lithops fajok kényesnek, nehezen kezelhetőknek tartanak. Persze, mert a méreg hatása még 

mindig bennünk van. Afrikában ki ügyel rájuk? Ott élnek velük a Pleiospilos fajok, melyek 

nálam teljesen kint tarthatóak. A Lithops fajokat vitrinben tartom, mely fedele egész nap nyitott, 

és ezért közvetlenül éri őket a napfény és a szellő, esetleg a szél, de soha nem hevülnek fel 

túlzottan! Az eső ideje alatt a fedél le van engedve. Ilyen és hasonló megoldásokkal minden 

növényt jól tarthatunk a szabad ég alatt. Nyugodtan elmehetünk akár több hetes szabadságra, ők 

csak örülni fognak ennek, mert addig sem nyaggatjuk őket hülyeségeinkkel. Elvenni a napot, a 

fényt, a friss levegőt és hasonlókat, és mégis elvárjuk tőlük, hogy szépen fejlődjenek és 

virágozzanak, úgy viselkedjenek, ahogy azt elvárjuk tőlük. 
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Végezetül egy igaz történet. Van egy nagyon kedves 

fiatal kaktuszos barátom, akivel már régóta tartjuk a 

kapcsolatot. Rengeteg növényt kaptam már tőle, de nem 

ez lényeges. Az a lényeges, hogy nem szenvedi meg 

baráti tanácsaimat. Jelenleg Tatán lakik, ahol van egy 

nagy üvegháza. Amit nem értek, de nem csak nála, 

miért kell árnyékolni a kaktuszokat? 90%-os raselhálót 

használ, amely alatt már gombát is termeszthetne. 

Kérdésemre, miért nem szeded le, hiszen növényeidtől 

elrabolod a legértékesebbet, a fényt? Azért, hogy ne 

égjenek meg, és ne melegedjen túl az üvegház. Hát 

akkor rúgd ki az oldalait! Az egész dologban az a szép, 

hogy néhány évvel ezelőtt volt Peruban. Hazatérte után 

elbeszélgettünk. Nagyon sokszor megemlítette az ottani 

erőteljes napsütés elviselhetetlen hatását, árnyékban 

levált az orra bőre, egy hétig szenvedett, amíg meg-

szokta a körülményeket. Kérdem: 

- Ott is ki van feszítve a háló? 

- Nincs ott semmilyen háló! 

- Akkor nem értem, hogy továbbra sem vagy hajlandó 

eltávolítani az árnyékolót. 

Néha meglátogat, és ha meglátja volt növényeit, s per-

sze a nagy változásukat is, izgatottan azt mondja lépten-

nyomon: - Basszus! 

Rájöttem, soha ne adj tanácsot olyannak, aki azt úgysem 

fogadja meg, mert nála a mérgezés melléktünetei gyó-

gyíthatatlanok. Minden előadásom végén mindig el-

hangzik számból ez a mondat: 

- Az elmondottakkal nem azt akarom mondani, hogy ez 

az egyetlen járható út, csak úgy lesznek eredményesek, 

ha utánozni fognak. Mindenkinek megvannak a sajátos 

körülményei, adottságai, lehetőségei, ezért ezeket fi-

gyelje, tanulmányozza és kísérletezzen. Soha egyszerre 

ne tegyék ki növényeiket hirtelen változásoknak, én 

ezekre a megoldásokra rá lettem kényszerítve. Hogy 

sikerült, az talán véletlen, vagy talán így működik a 

természet. Sok sikert kívánok azoknak, akik mégis 

megszívlelik néhány tapasztalatomat és elkezdik 

növényeiket kint tartani és nem fogságban kínozni. Magyarország jóval délebbre esik, mint a 

szlovákiai Sliač városa, tehát az időjárás is kedvezőbb a szabad ég alatti tartáshoz. A 

továbbiakban bizonyosan kitérek majd a többi nevelési módszeremre, hogy a hallgatóimnak, ill. 

olvasóimnak tisztább képe legyen a valósággal való kapcsolat megértéséhez. 

Még egy jó tanács. Az az évi, friss átültetésű vagy pikírozott növényeket ne tegyék ki az 

esőzéseknek, gyökereik még nem szokták meg a körülményeket és sok esetben még sérültek is 

lehetnek. A következő évben már semmi gond, élvezni fogják a „szabadságot”. Ez a megfigyelés 

a feleségemtől származik, sokszor megkorhol, ha frissen átültetett magoncokat azonnal 

kihelyezek. 

 

Fábián László 

Udvard, Szlovákia 

Képek a szerzőtől. 

 

 

 

 

 

 

22. Mestoklema macrorrhizum néhány éves, 

önvetésből nyert egyede, gyökérzete már 

kezd jellegzetessé válni. 
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39.) a tömött A. (A. coarctata E. et Sch.), száras, levelei fölül simák, alul egymástól távol álló igen apró 

gyöngybibircsókkal fedettek. Rajza: Salm- Dyck Monogr. 6. §. f. 17. 

A. sápadtak falkájának (Luridae 7. §.), levelei kunkorosan háromsorosak, sápadt-zöldek, alul és élükön ránczosak 

vagy bibircsós-érdesek; tőkocsánja leveletlen, fonalforma, ágatlan. Ide tartoznak: 

40.) a darócz A. (A. scabra E. et Sch.), száratlan leveleinek mindkét oldala egyszínű, nagyon bibircsos érdesek. 

Rajza: Salm-Dyck Monogr. 7. §. f. 1.; 

41.) a szennyes A. (A. sordida E. et Sch.), ennek levelei csak alul kissé érdeskék; 

42.) a visszahajlott A. (A. recurva Haw.), levelei visszahajlottak, árformán kihegyzettek, fölül laposak, kopaszok, 

alul bibircsos-érdesek, kiálló szélei kissé fogasok; nagyon különbözik a két előbbitől. Rajza: Botanical. Magazin 

XXXIII. t. 1353., Salm-Dyck Monogr. 7. §. f. 3. 

A koczkások falkájában (Tesselatae 8. §.) csak két faj van, ezeknek levelei háromsorosak, félhengerdedek, 

duzzadtak, fölül fekete-zöld erek által koczkások, éleik prémes-fogasok; tőkocsánjuk leveletlen, ágatlan, fonalforma, 

ide tartoznak: 

43.) a koczkás A. (A. tesselata E. et Sch.), levelei barnás-zöldek, hosszúkások, hegyesek, laposak, simák, 

koczkások. Salm-Dyck lerajzolta: Monogr. 8. §. f. 1.; 

44.) a kis A. (A. parva E. et Sch.), az előbbitől szélesebb, zöld, és 7 (nem 5) vonal által sűrűbben koczkás levelei 

által különbözik. Virága mindkettőnek fehéres, vörös-és zöld-csíkos, lepelmetszeteik fehéresek, a külsők barnás-, a 

belsők zöld-csíkosak. 

A csonkák falkájában (Retusae 9. §.) öt faj van, ezek mind száratlanok, leveleik többnyire ötsorosak, csonka végűek, 

átlátszón vonalosak; tőkocsánjok murvás, ágatlan. Ide tartoznak: 

45.) a bámulatos A. (A. mirabilis Haw.), levelei ötsorosak, hegyök vizirányosan csonkított, fölül élénk zöldek, 

simák, alul vörösek, bibircsosak, élük és gerinczök tövisesprémes. Rajza: Botan. Magaz. XXXIII. t. 1354., Salm-

Dyck Monogr. 9. §. f. 1.; 

46.) az érdeses A. (A. asperula E. et Sch.), az előbbitől alul-fölül halvány-zöld, alul sima levelei által különbözik. 

Rajza: Salm-Dyck Monogr. 9. §. f. 2.; 

47.) a csonka A. (A. Retusa L.), levelei ötsorosak, eleven-zöldek, háromélűek, végük vizirányosan csonkított. Rajza: 

De Candolle plantes grasses t. 45., Salm-Dyck Monogr. 9. §. f. 3.; 

48.) a soksoros A. (A. multifaria E. et Sch.), levelei rózsásan soksorosak, finomúl fűrészeltek; 

49.) a duzzadt A. (A. turgida A. et Sch.), levelei rózsásan-soksorosak, hegyök felé átlátszók, alul-fölül simák, 

épélüek. Rajza: Salm-Dyck §. 9.f.5. 

A reczések (Reticulatae 10. §.) falkájának levelei rózsásan-soksorosak, lándsások, világosság felé tartva reczésen 

átlátszók, élük fogas vagy prémes; tőkocsánjok murvás, ágatlan. Ide számíttatnak: 

50.) a reczés A. (A. reticulata Haw.), levelei hosszúdad hegyesek, háromélüek; leveleinek éle és gerincze apró fogas; 

virága rózsaszín, karimája tövön zöld, hegye világos-rózsaszín. Rajza: Salm-Dyck 10. §.f. 1.; 

51.) a kihegyzett A. (A. cuspidata R. et Sch.), levelei tojásdad-hosszúk, kihegyzettek, szálkahegyüek; 

52.) a feketés-zöld A. (A. atrovirens De Cand.), levelei hosszúdadok, hegyesek, sertevégűek, háromélüek, fölül 

domborúk, sötét-zöldek, homályosan átlátszók, bibircsósak; leveleinek éle és gerincze fogas, fogai rövidek, 

árformák, fűneműek, virágjának csöve zöldes-fehér, külső lepelmetszetei fehéresek, a belsők zöldesek. Rajza: De 

Cand. Plant. grass, t. 51.; Salm-Dyck Monogr. 10. §. f. 2.; 

53.) az élénkzöld A. (A. lactevirens Link.), az előbbitől világos élénk levelei által különbözik, nagyobb, virágainak 

karimája tövön zöldes, hegye halvány-rózsaszín. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 10. §. f. 3. 

A vízszínűek falkája (Limpidae. 11. §.) 7 fajból áll; leveleik rózsásan soksorosak, széles-lándsások, lágyak, 

fűneműek, simák, a hegyök felé átlátszók, élük ép vagy apró fogas; tökocsánjok murvás, ágatlan; 

54.) a csolnakos A. (A. cymbaefolia Schrad.), levelei épélűek, tengerzöldek, átviláglók, fölül teknősök, alól 

domborúk. Rajza: Schrader, Neues Journ. II. t. 2., Salm-Dyck Monogr. 11. §. f. 1.; 

55.) a tompa A. (A. hebes R. et Sch.), fél akkora mint az előbbi, levelei tompábbak, átviláglóbbak; 

56.) a laposlevelű A. (A. planifolia R. et Sch.), levelei tojásdad-kihegyzettek, fölül laposak, halvány-zöldek. Rajza: 

Salm-Dyck Monogr. 11. §. f. 2.; 

57.) a magasinú A. (A. altilinea R. et Schl.), levelei visszás tojásdadok, hegyesek, sertébe végződők, bordája 

magasinú. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 11. §. f. 3.; 

58.) a szálkavégű A. (A. mucronata R. et Sch.), hasonlít a csolnakoshoz, de csak fél akkora, levelei fölül domborúk; 

59.) a vízszínű A. (A. limpida R. et Sch.), levelei hosszúdad árformák, kalászvégűek, nagyon átlátszók, sötétebb 

vonalokkal; 

60.) a kalászos A. (A. aristata R. et Sch.), levelei feketés-zöldek, tojásdadok, hegyök árformán hosszúra kinyújtott 

félhüvelnyi fonálforma kalászszal csak homályosan átviláglók. 

A sertések falkája (Setatae 12. §.); száratlan, leveleik rózsásan-soksorosak, lándsások, élők és gerinczök sertés-

prémes; virágkocsánjok murvás, ágatlan. Ide valók: 
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61.) az átvilágló A. (A. translucens Ait.), levelei félhengerdedek, hegyesek, fogasak, fogas sertébe végződők, 

nagyon halványak, átlátszók, élük és gerinczök ékesen prémes. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 12. §. f. 1.; 

62.) a pókhálós A. (A. arachnoides Mill.), az előbbihez hasonló, lándsás, kevesbbé átlátszó levelei által különbözik. 

Rajza: De Cand. plant, grass, t. 50., Botanic. Magaz. XX. t. 756.,XXXlI.t. 1314.,XXXIII. t.1361.,XXXIV. t. 1417., 

Salm-Dyck Monogr. 12. §. f. 2.; 

63.) a sertés A. (A. setosa R. et Sch.), levelei lándsások, hártyás kalászba végződök, élük és gerinczök vastag, fehér, 

porczos sertével rakott. Rajzolta: Salm-Dyck Monogr. 12. §. f. 3.; 

64.) a halvány A. (A. pallida R, et Sch.), csak fél akkora, mint az előbbi és kevesbbé sertés; 

65.) az eres A. (A. venosa Lam.), levelei tojásdad-hosszúdadok, hegyesek, simák, fölül vonatosak. 

A szijlevelüek (Loratae 13. §.) falkájába a Haworthia alnem két legutolsó faja tartozik. Száratlanok, leveleik 

soksorosak, szíjformán elnyúltak, árhegyűek, élük és gerinczök aprón fogas; tökocsánjok murvás, ágatlan; 

66.) a zöldtüskés A. (A. chloracantha R. et Sch.), levelei feketés-zöldek, simák, fölül laposak, alul élesen ormosak, 

élük és gerinczök sűrűn fogastüskés. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 13. §. f. 1.; 

67.) a keskenylevelű A. (A. stenophylla Roem. et Sch.), levelei lágyak, élénkzöldek, ránczosak, szálasak, 

vékonyultak, árhegyűek, élük aprón prémes. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 13. §. f. 2. 

III. Bowiea Haw. (in Philosoph. Mag. 1824. oct. p. 299.). Leple hatmetszetű, metszetei ásító kétajkas-formák, 

szálcsái a kajla bibeszárral kanyargósan felegyenesedők, jóreményfoki húsos növények. Az ide tartozó két faj Salm-

Dyck 14-dik falkáját képezi (Bowieae 14. §.); ezek száratlanok, leveleik soksorosak, szíjas szálasak, fölül válusak, 

alul domborúk, bibircsós-pontosak; főkocsánjaik murvások, ágatlanok; 

68.) a Bowiea A. (A. Bowiea R. et Sch.), levelei vállban széleskék, szíjas-szálasba átmenők; virágai szennyes 

sárgás-zöldek. Rajza: Salm-Dyck Monographia 14. §. f. 1.; Alf De Cand. Plant. rar. hort. genev. fasc. 7. t. 2.; 

69.) a sokvirágú A. (A. myriantha R. et Sch.), levelei fölül simák, alul bibircsós-tüskések, fehér hosszúkás 

pettyesek, éleik sűrűn apró fehér-fogasak. Virágai ernyősök 6-5. 

IV. Aloé (Duv.pl. suc. hort. Alanc. p. 6.) szorosabb értelemben. Leplének csöve hengerded, egyenes, karimája 

szabályos, porodái felállók, a lepel tövéhez nőttek. Többnyire jóreményfoki húsos füvek vagy cserjék (egy chinai, 

nehány amerikai és arábiai); virágkocsánjaik többnyire hurok-nemü-murvásak; virágai bókolók. Az ide tartozó 50 

faj 13 falkára oszlik, (15—27). A tüskések falkája (Echinatae 15. §.), 8 fajból áll, mind jóreményfokiak, 

némelyeknek (70—75.) kocsánja murvás, másoké (76—77.) murvátlan. Száratlanok, leveleik soksorosak, szíjas-

lándsások, lágyacskák, bibircsósak, élük és gerinczök tüskés, tüskéik zöldek vagy fehérek; 

70.) az alacsony A. (A. humilis L.), igen kedves és háladatos faj, hajtásra is alkalmas, virágzik márczius-áprilisban, 

virága halvány-skarlátszin, hegye fehéres, metszetei zöld-vonalosak, bibeszára a porodáknál rövidebb; kocsánja 

keskeny, egymástól távol álló murvákkal. Rajza: De Candolle plant. grass. t. 39., Salm-Dyck Monogr. 15. §. f. 1.; 

71.) a tüskés A. (A. echinata Willd.), az előbbitől tengerzöld bibircsós levelei, és virágkocsánjának csoportos, 

széles-lándsás murvái által különbözik. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 15. §. f. 2.; 

72.) a kukora A. (A. incurva Haw.), levelei kékes-zöldek, alul-fölül sűrűn tüskés-bibircsósak, hegyök kukora, 

kocsánja csoportos, lándsás, murvákkal tele, virága az előbbiekhez hasonlít. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 15. §. f. 3.; 

73.) az alfelálló A. (A. suberecta Haw.), levelei hét hüvelyknyiek, kihegyzettek, tengerzöldek, alul hegyök felé 

bibircsósak; 

74.) a kihegyzett A. (A. acuminata Haw.), levelei négyhüvelknyiek, tengerzöldek, kihegyzettek, alul nagyon bibir- 

csósak, lepelmetszetei tompák; virága halvány skarlátvörösek, igen szépek; 

75.) az aligbibircsós A. (A. subtuberculata Haw.), levelei kékesek, simák, alul pettyes-bibircsósak, a legalsó 

bibircsók bemélyedtek; 

76.) a hosszúkalászos A. (A. longiaristata R. et Sch.), levelei fehértüskések, keskeny-lándsások, kihegyzettek, 

bosszú kalászba végződök; virágai hosszú-kocsánkások. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 15. §. f. 7.; 

77.) a zöldes A. (A. virens Haw.), levelei lándsás hosszúdadok, kihegyzettek, zöldek, itt-ott néhány fehér-

bibircsóval, virága sárgás-vörös, augustus- és septemberben virágzik, Rajza: Salm-Dyck Monogr. 15. §. f. 8. 

Az ijasfijasok falkája (Proliferae 16. §.) öt fajból áll; leveleik soksorosak, csomósak, lándsások, alul néha kévéssé 

bibircsósak, élük és gerinczök hegye fehér, porczos tüskések; virágkocsánjaik murvások, ágatlanok, mind 

jóreményfokiak; 

78.) az ijasfijas A. (A. proliferae Haw.), levelei hegyesek, tengerzöldek, júliusban virágzik; 79.) az utánszült A. (A 

postgenita R. et Sch.), levelei tojásdad-lándsások, hegyesek; 

80.) a fűrészfogú A. (A. serra De Cand.), száras, leveleinek éle tüskés, az alsó tüskék közelállók, összeforradtak, a 

felsők távol-állók, virágkocsánja sűrűn murvás. Rajza: De Candolle Plantes grasses t. 80., Jacquin fragm. bot. t. 61.; 

81.) a lenyomott A. (A. depressa Haw.), levelei tojásdadok, hegyesek, tengerzöldek, alul bibircsósak, leveleinek éle 

és gerinczének hegye porczos, fehér-fogas. Rajza: Botanic. Magaz. XXXIII. t. 1332.; 

82.) a vonalas A. (A. lineata Haw.), levelei zöldek, vonalosak, tüskéi vörösek, kévéssé ismert faj.  

A vöröstüskések (Rhodacanthae 17. §.) falkája egy fajból áll; 

83.) a tengerzöld A. (A. glauca Mill.), levelei hosszúdad-kardosak, nagyon tengerzöldek, leveleinek élén levő tüskéi 

vörösek, jóreményfoki, több válfajai vannak. Rajza: Botanic. Magaz. XXXI. t. 1278., De Candolle plant. grass. t. 44. 

(A. rhodacantha De Cand.) 

Az aligpettyesek (Submaculatae 18. §.) falkája 3 fajjal bír, ezek kevés levelűek, leveleik szijas-lándsások, 

kihegyzettek, vastagok, simák, alig fehér-pettyesek, élük kikanyargatott tüskés; virágszáruk ágas, murvátlan, 

virágaik sárgák; 

Folytatása következik! 
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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 
hohenauensis aus Hohenau, Austria Hohenau-ról elnevezve 

höhere pflanzen növény 

hoides artig, -ähnlich valamilyen szerű 

holguinensis aus Holguin, Kuba Holguinból való 

hollianus benannt nach Holli Holliról elnevezve 

holotypus  eredeti típus 

homalo flach (Vorsilbe) sík-, sima- (igekötő) 

homalocephala Flachkopf laposfejű 

homolog übereinstimmend egyenletes, összhangban 

van 

homonyme gleichlautende Namen azonos jelentésű, nevű 

homozygot  egyforma öröklésű 

hondurensis benannt nach Herkunft: Honduras Hondurasból való 

hookeri benannt nach W. J. Hooker Hooker-féle 

horichii benannt nach: Horich Horich-féle 

horisontalis waagerecht vízszintes 

horizonthalonius mit waagerecht geringelten Dornen vízszintes gyűrűs tövissel 

horrens abschreckender elijesztő, elrettentő 

horridispinum abschreckend-stachelig ijesztő tövisű 

horridus, horrida abschreckend-stachelig, schrecklich 

starrender, erschreckend 

ijesztő (tövisű) 

horridocactus Schrecklich (dorniger) Kaktus rettenetes (tövisű) kaktusz 

horripilus, horripila starrspiessig, von Borsten starrender meredt, nyársas szőrzetű 

horripilus, horrispinus  rettenetes-, borzasztó 

tövisű 

horstii benannt nach Leopold Horst Horst-féle 

hortorum das Gartenvariant, Garten- kerti változat 

hossei Eigenname: Hosse Hosse-féle 

houlletiana, houlletii, 

houlletianum 

banannt nach dem Gartner Houllet Houllet-féle 

houstonianum Eigenname: Houston Houston-féle 

howeyi benannt nach Mr. Howey Howey-féle 

Hoya Wachsblume viaszvirág 

huagalensis benannt nach Herkunft: Hecinda Huagal, 

Peru 

Huagalból való 

huajuapensis aus Huajuapan de Leon, Mex. Huajuapanból való 

hualfinensis aus Hualfin, Arg. Hualfinből való 

huanucensis, 

huanucoensis 

benannt nach Herkunft: Huanuco, Peru Huanucoból való 

huariensis aus Huari-huari, Bolívia Huariból való 

huascensis aus Huasco, Nordchile Huascóból való 

 

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 kézbe-

sítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, amennyiben e tényről 
értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm! 

Szászi Róbert 
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Rajzolta Homoki Laura, Szoboszlói úti Iskola, Debrecen. 

 

 
 

Rajzolta Sacchetto Vittoria 2/a. oszt. tanuló, Berettyóújfalu, József Attila Ált. Iskola. 

 


