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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

A Debreceni Pozsgástár májusban megjelenő 2.
újságjában két olyan írást is találnak Olvasóink, amelyek gyakorlati témákkal foglalkozik. Az egyikben
egy drága, magyarosan „bimsz”-nek nevezett, külföldről származó, a talajkeverékekhez használatos
anyag helyettesítéséről olvashatunk. Ez az Ytong.
Erről hallva a bimsz-imádók rögtön megjegyezték,
hogy az ő kedvenc anyaguk is tud annyit, mint a
Szászi Róbert újdonsága. De azt nem mondják, hogy
1 liter bimsz ára 6,5 €, majdnem 2000,- Ft. Ez az
állítás az Interneten ellenőrizhető, ha Bimskies, Bims
szavakra keresgélünk. Van olcsóbb is, ami arra enged
következtetni, nem egységes a minőségük, összetételük. Árán kívül hátrány még az is, hogy nálunk nem
kapható. Ugyanakkor az Ytong ára elhanyagolható,
szinte semmi a szükséges mennyiségre vetítve. Ez az
egyik érdeme Szászi újításának, a másik, ami szintén
nem lényegtelen, korlátlan beszerezhetősége, szinte
bárhol megvásárolható.
A másik gyakorlati cikk a pozsgás selyemkórók
oltásával foglalkozik, sok újdonságot elmondva a
magyar gyűjtőknek, és sok képpel alátámasztva a szerző mondandóját. E rövid bevezető után
nézzük sorba a cikkeket.
Lévai Menyhért temesvári gyűjtő írásának címe: Argentínai kaktuszok. Bemutat néhány
érdekes, különböző növényt, - mint írja: „amelyek az Opuntioideae alcsaládhoz tartoznak, s a
család jellegzetes glochidium vonásait hordozzák magukon, azonban ezek az areolákban
eltűntek, vagyis ártalmatlanabbak más Opuntia fajoknál. Általában ezek a növények - kevés
kivétellel - relatíve nagy és különböző formájú tövisekkel rendelkeznek. Ezek a növények
különböző neveken fedezhetők fel a gyűjteményekben, mint például a Maihueniopsis, Opuntia,
Tunilla, Cumulopuntia, Austrocylindropuntia, Puna stb.”
Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 10. rész. A történet több szálon
folytatódik. A kaktuszvadásznak otthon sem volt nyugodt élete, ami természetéből is
következett. „Az 1930-1931-es években az egyesületi élet szétszórt volt, három, egymástól
független szervezet működött, sőt, még saját újságot is kiadtak. Azonban Frič kiválása ezekből a
szervezetekből, s főleg tagjaik kitiltása az üvegházaiból, mai szemmel reklámnak tekinthető. Ha
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bárki mégiscsak bekopogott, szívesen látta, és nyugodtan vásárolhatott a magoncok és magvak
tömegéből. Tehát nem volt igaz az a vád, hogy nem akar senkinek sem eladni növényeiből, a
kivételt csak a konkurens cégek képezték. Ellenfelei jól irányzott intrikái még a mai napig
igazságként tűnhetnek fel, mikor azt állították róla, hogy a kapujára ki van írva „Kutyáknak és
kaktuszosoknak tilos a belépés”, vagy, hogy a csengetéskor a kapu másik oldalán figyelmeztető
lövések hangzottak el. Lehetséges, hogy bizonyos intézkedései az alkalmi tolvajok ellen irányult,
akik előszeretettel jártak kaktuszokért Božinka villájába, de mindig csengetés nélkül és az
éjszaka folyamán. Meddig tartott a reklám határa, és meddig a konkurencia sajátságos
egyenlegének kifizetése, nehéz elbírálni. Bizonyára Frič sok barátjával ellenséges viszonyba
került, és a mindkét fél által terjesztett tények nagyon messze álltak az igazságtól. (…)Öt évet
szentelt az általa begyűjtött új rebúcia fajokra, melyeket 5000 méter magasságban gyűjtött a
hóhatár közvetlen közelében. Az innen származó fajok minden esetben metszésükkor az
edénynyaláb körül fekete spóragyűrű volt jelen. A nem kontrolált, a növény számára nem
megfelelő környezetben ezek szálas penészek tömegét hozták létre. Volt eset, amikor a 600
oltvány, amely meleg ablakpárkányon volt elhelyezve, reggelre elpusztult. Azok az
anyanövények, melyek méretes cereuszokra voltak feloltva, és a magas, levegős üvegházban
elhelyezve, szépen fejlődtek. Nem maradt más lehetősége, mint elölről elkezdeni a munkát.”

A következzen a falazó blokk a talajkeverékbe!
Szászi Róbert Egy kísérlet margójára, avagy mit hoz a véletlen!
„Jó tíz évvel ezelőtt, tavaszi kipakolás közben egy Ferocactus latispinus kifordult a cserépből.
Szomorúan állapítottam meg, hogy nincs gyökere, teljesen leszáradt. A ládát nem akartam
letenni, így csak a növényt raktam hirtelen az ablakpárkányon lévő cserépalátétre. Közben
életem párja elé pakolta a muskátlis ládát, így kikerült a látóteremből, el is felejtkeztem róla.
Eltelt úgy három hét, mire eszembe jutott,….pánik,…rohanás a teraszra. Nyúlok a növényért a
muskátlik mögé, és láss csodát, gyökeret eresztett. Akkor néztem meg, hogy a cserépalátétben
Ytong-törmelék volt. Ez egy építési anyag, falazó blokkokat, elemeket készítenek belőle. A
kémiai összetételével nem fárasztanám az olvasókat, hiszen folyamatosan változik az is, és nem
az adja a cikk apropóját, bár egy komolyabb, mérésekkel végzett kísérletet megérne. Talán a
jövőben olyan is lesz, de én most a lényegét írnám le annak, amit tapasztaltam.”
A szerző a jövőt is felvillantja, mikor ezt mondja: „Gondolkodok új dolgokon is, kapcsolódik az
Ytonghoz. Tóth Norbert tartott előadást az Aztekiumok élőhelyéről…na, ott láttam
valamit…megcsináltam. Úgyhogy, folyt. köv.”
Ficzere Miklós Cactus grandiflora és a Magyar Hírmondó (1780).
A szerző itt sajnálattal jegyzi meg, hogy történeti írásait csak külföldi szerzők által készített
rajzokkal, metszetekkel tudja illusztrálni, mivel hasonló magyar ábrázolások egyszerűen
nincsenek! A kaktuszokkal kapcsolatos hazai történeti írásokban elterjedt megállapítás, hogy a
cactus név Mátyus István 1787-ben kiadott Ó és Új diaetetica… c. könyvében olvasható először.
Ezt találjuk nyelvészeti művekben is, pl. az 1970-ben kiadott, A magyar nyelv történeti-etimoló-
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giai szótárában is. A valóság azonban az, hogy a cactus első említését Zrinyi Miklósnál találjuk
1650 körül, a másodikat 1780-ban a Magyar Hírmondóban Benkő József erdélyi botanikus
cikkében, és az e cikkhez kapcsolódó, Rát János írta megjegyzésben, és még ugyanebben az
évben Molnár János tudós jezsuita tanár Phytologicon… c. tankönyvében, és csak ezt követően
Mátyus Istvánnál. A Magyar Hírmondó cikkében a cactus utáni *(csillag) egy lap alji
kiegészítésre utal, amely a Cactus grandiflora kiváló, első hazai ismertetése. Aki megírta az látta
is a Göttingeni Egyetem botanikus kertjében 1776. augusztus 3-án délután 6 óra körül és másnap
reggel 5 óra tájban. Ki lehetett a szemtanú? E tanulmányból ezt is megismerjük, a C. grandiflora
leírásával együtt.
Herbert Thiele Asclepia-oltások címen érdekes módszereket mutat be, amelyek minden
bizonnyal újdonságként hatnak a magyar gyűjtőkre, mert erről a műfajról a hazai
szakirodalomban még nem olvashattunk. „Oltott növények! Ez a fogalom heves vitákat vált ki a
kaktusz- és pozsgásgyűjtők körében, legalább is Németországban, és két megváltoztathatatlan
felfogású táborra osztja az egyébként igen békés érzületű embereket! A gyümölcstermesztők,
rózsakertészek vagy szőlős gazdák egyetlen szót sem vesztegetnének erre a témára. Ők már
régen felismerték, hogy produktumaik sikerét a szaporítás a termesztés területén, és az abból
nyert hasznot csakis növényeik oltásának vagy nemesítésének köszönhették. Csupán azt a tényt
illetően különböznek egyértelműen a vélemények, hogy ez az eljárás a hobbikertészek pozsgás
növényeinél is sikeresen alkalmazható-e. Az ízletes almától vagy a pohár vörösbortól, ill. a
pompás rózsától eljutni a sikeresen életben tartott, így kultiválhatóvá tett, oltott Pseudolithos
vagy Anomalluma példányokig nekem nem jelentett különösebb akadályt.
A cél szentesíti az eszközt. Ez egy olyan növénycsoportra is igaz, amely sajnos saját gyökerén
csak igen nehezen tartható, és hamar tönkremegy. Az a kevés gyűjtő, akinek megadatott az, hogy
Pseudolithost, Anomallumát, Carallumát vagy White-sloaneát sikeresen tud tartani saját
gyökerén, csak igen költséges világítóberendezések és hőforrások segítségével tudja ezeknek a
kevésbé alkalmazkodó képes növényeknek a túlélését, ill. a tartását, nevelését és szaporítását
biztosítani.” Nos, az utóbbi költségek és kényelmetlenségek kerülhetők el Thiele útmutatásával.
Akik olvassák a Debreceni Pozsgástárt már felfigyelhettek Roberts írásaira, aki nem szereti
szőnyeg alá söpörni véleményét, vállalja a kritikát, még akkor is, ha őt is érik véleményéért
bírálatok. De egy közel 60 éves termesztői tapasztalattal ez bátran vállalható az ilyen
tapasztalattal nem rendelkezőkkel szemben.
Elton Roberts Kaktuszok otthonunkban - Egy profi termesztő tippjei. Érdekes válogatás a
magashegységi, hidegtűrő opuntia-félékből és egyéb furcsaságokból. 2. rész.
Idézve néhány megállapítása: „Ha a gyökerek túl hosszú ideig maradnak nedvesen, akkor
elrothadnak és az egész növény elpusztul. Figyeld meg, ha néhány centiméterre leásol egy mély
edényben lévő talajba, nem leszel képes megállapítani, hogy a talaj mennyire nyirkos a
gyökérzónában. De ne használj talajnedvesség mérőt! A szondája áthatolva a gyökereken úgyis
hibás eredményt fog mutatni, és nem beszélve arról, ez a szúrkálás mennyire káros a növényre és
valószínűleg végzetes fertőzéshez vezet. (…) A Neoevansia viperina először a Cereus
nemzetségbe lett sorolva 1904-ben. Britton és Rose 1917-ben áthelyezte a fajt a Wilcoxia
genusba, és 1941-ben Marshall a Cereus diguetiit, melynek fejlődési habitusa hasonló a kérdéses
növényhez, átsorolta a Neoevansia alá, és N. viperina lett belőle. Distefano 1956-ban áthelyezte
a Cullmanniába, de ez a név már régóta elfeledett. Mikor 1986-ban hozzájutottam a saját
példányomhoz, akkoriban Wilcoxia viperinának hívták, és ezt a nevet Innes és Glass is
megtartották 1991-es könyvükben. Buxbaum 1975-ben áthelyezte ezeket a növényeket a
Peniocereusba, és bár Anderson fenntartotta ezt az állapotot, én nem értek vele egyet. (…)
Anderson azt állítja, hogy Backeberg Tephrocactus atroglobosusa ugyanaz, mint a M.
nigrispinus; de szerintem nem. Ő egy bakit is elkövetett a leírásban, mivel azt mondja, 3,3 m
magasra nő, bőséges hajzattal. Most már 8-10 éve tartom ezt a fajt és azt kell mondjam, egy
csinos, de kissé zilált növény, melynek virágai ellensúlyozzák kinézetét.”
Roberts nem csak vitatkozik, de tartási, gondozási tanácsokat is ad számunkra, kiváló képek
kíséretében.
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Csérer Gyula Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Szepessy Kálmán boldvai földbirtokos úr.
Csérer Gyula írásának eredeti címe Egy
érdekes és szép növénygyűjtemény, amely
1899-ben je-lent meg a Kertészeti Lapokban. Szepessy Kálmán korának talán
legszebb és leggazdagabb növény gyűjteményével rendelkezett. Akkoriban még
ritkaságnak számítottak a kaktuszok, de
érdekelték a többi pozsgások is, így pl. az
Agávé, Yucca, Dasylirion, Furcraea, Haemanthus, stb. Ezt a boldvai kertet nevezhetjük a századforduló egyik, ha nem a
leggazdagabb vidéki kertjének, de megadhatjuk számára a botanikus kert nevet is.
Sajnos, a kertből és a kert leírásából csupán
ennyi, ez a rövid írás maradt meg az utókor
számára. A pozsgás növények neveit külön
listába kigyűjtöttem a gyűjtemény könynyebb áttekintése céljából, amelyet más
adatok hiányában, az akkori NagyMagyarország leggazdagabb kaktusz- és
egyéb pozsgás növény gyűjteménye. A
kaktuszok és egyéb pozsgás növények
jegyzékét olvasva mindannyian meglepődünk a gyűjtemény változatosságán, ahol
már akkor is olyan kaktuszok voltak,
amilyenekre nem is gondolnánk. A képen a boldvai kastély látható egy korabeli képeslapon az
1910-es években. Előtérben részlet a híres rózsákból. Mára a kastély és kertje is nyomtalanul
eltűnt.
Ficzere Miklós főszerkesztő

MAGYAR KAKTUSZ ÉS POZSGÁS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
MAGTÁRA
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 2017/18. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok,
egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb
lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját honlapunkon
közzétesszük, amelyből bárki rendelhet. Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a
Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk
linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra kész
állapotban küldik meg a fenti címre.
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Az idei tél az elmúlt 30 év leghidegebb tele volt, ezért tanulságos az a feljegyzés, amelyet
Kovács Pál (Tata) készített március 7-én és küldött meg részünkre:
Nálunk több alkalommal volt -20 fok alatt a hőmérséklet, így nem voltak nagy reményeim a
kristályvirágok megmaradásában. Az alábbi lista sajnos nem végleges, mivel ilyenkor még
gyakran látszanak a növényeken élő hajtások, de mivel a gyökérzet elfagyott, illetve elrothadt,
így mégsem fognak életben maradni. Érdekes, hogy a kaktuszok között kisebb volt a pusztulás
mértéke.
Kovács Pál
Tata
NÁLAM EZ A MÉRLEG JELENLEG:

TAKARÁS NÉLKÜL, SZABADBAN
Delosperma ashtonii
Delosperma basuticum (sárga
Delosperma 'Beaufort West'
Delosperma congestum
Delosperma cooperi
Delosperma 'Fire Spinner'
Delosperma karroicum (D. Graf Reinert)
Delosperma nubigena
Delosperma sphalmanthoides
Delosperma sutherlandii
Delosperma Table Mountain
Delosperma sp. (rózsaszín fehér középpel)

elpusztult
túlélte a telet
elpusztult
túlélte a telet
kérdéses
elpusztult
elpusztult
túlélte a telet
elpusztult
elpusztult
túlélte a telet
kérdéses

TAKARÁS ALATT CSERÉPBEN
Delosperma basuticum (sárga)
Delosperma 'Beaufort West'
Delosperma cooperi Lesotho
Delosperma cooperi Sani Pass
Delosperma ecklonis
Delosperma 'Eye Candy'
Delosperma 'Fire Spinner'
Delosperma 'John Proffitt'
Delosperma 'Mesa Verde'
Delosperma 'Oxbow'
Delosperma 'Pink Zulu'
Delosperma sp 1040-11-40
Delosperma sphalmanthoides
Delsperma sp. (rózsaszín fehér középpel)

túlélte a telet
elpusztult
túlélte a telet
túlélte a telet
valószínűleg túlélte a telet
elpusztult
nagyon kérdéses
kérdéses
elpusztult
kérdéses, de inkább túlélte
a telet
túlélte a telet
túlélte a telet
elpusztult
túlélte a telet
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KAKTUSZOK ÉS MÁS POZSGÁS NÖVÉNYEK HONOSÍTÁSÁRÓL
Szikura József (1932-2015) botanikus professzor, a biológia tudományok doktora, a beregszászi
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a MTA külső tagja akadémiai
székfoglaló előadása 2002. május 10-én hangzott el A növényhonosítás jelentősége a múltban,
napjainkban és a jövőben címmel. Ennek egy érdekes részlete a Növényhonosítás jövője fejezett,
mivel ebben a kaktuszok és más pozsgás növények honosításának lehetőségét is felveti. A
következőkben idézet ebből a fejezetből:
A NÖVÉNYHONOSÍTÁS JÖVŐJE
„Európa meghonosított növényei, mint már láttuk, széles kultúrában — főként eleinte - a
kolostori, majd idővel a botanikus kertekből kerültek ki. A 16. század közepéig a botanikus
kertek száma csekély volt, és ebben az időben főként a helyi flóra fajait vonták kultúrába, eleinte
csak a gyomnövényeket, részben dísz- és gyógynövényeket. Megpróbáltuk Ukrajnában összeírni
azokat a növényeket, melyeket ma alkalmaznak a kertészetben, A hajdani Szovjetunió botanikus
kertjeiben az utóbbi években a világ dísznövényeinek honosításával foglalkoztak, új
dísznövények nemesítésével, valamint új fajok telepítésével a különböző flóraterületekről:
Kárpátok, Krím-félsziget, Kaukázus, Közép-Ázsia, Kazahsztán, Szibéria, Altaj, Távol-Kelet és
egyéb területek. Arról, hogy érdemes sokat ígérő új növényfajokat betelepíteni Ukrajna
területeire (és nem csak Ukrajna területeire) a világflóra fajaiból, a következő példa jól
tanúskodik. Azok a fajok például, amelyeknek magvai Észak-Amerika területeiről — Minnesota,
Wisconsin, Wyoming államokból — származtak, túlélték az 1978-as kijevi telet (-32 °C), így
például a Yucca glauca Nutt., az Opuntia polyacantha Haw., az Iris missouriensis Nutt., a Stipa
comata Trim, az Acer glabrum és még más fajok. Ami a Yucca glabrát illeti, erről a fajról
tudjuk, hogy Délkelet-Amerikából származik, és a szubtrópusi övben termesztik. Ez a tény azt
bizonyítja, hogy még sok fajt lehet/lehetne kultúrába vonni arid területekről. Szerintünk Amerika
délkeleti sivatagjaiból - Arizona, Texas, Kalifornia, Új-Mexikó - kb. 100 új fajt lehetne még
kultúrába vonni. Különösen kedvező kilátásúak a különféle taxonok, melyek felhívják nem csak
a szakemberek, de a laikus virágkedvelők figyelmét is. Ezek között a rendszertani csoportok
között szép számban vannak tél- és fagytűrőfajok, például a Cactaceae családból a következő
genusok: Ancistrocactus, Austrocactus, Carnegiea, Cereus, Coloradoa, Corynopuntia,
Coryphantha, Echinocactus, Escobaria, Pediocactus, Pterocactus és Sclerocactus. Az
Agavaceae családból maga az Agave nemzetség, a Dasylirion és a Hesperoyucca. A Yuccaceae
családból a Yucca nemzetségnek mintegy 70 faja. Érdekesek a Limnanthaceae család fajai, de
nemcsak mint egynyári dísznövények (fehér, sárga, piros virágúak), hanem mint ízletes salátaalapanyag (leveleit használják e célra). Mexikó flórájából érdekes gyógy- és dísznövények a
Chitonia (Liliaceae) és a Fagonia (Zygophyllaceae) genusok fajai. Az Euphorbiaceae család
több mint 300 genust és 8000 fajt tartalmaz, amelyek egy része értékes dísz- és gyógynövény
(alkaloidát tartalmaznak). Szinten érdekesek a Loasaceae család képviselői: a Mentzelia
nemzetség kb. 60 fajjal — dísznövények, melyeknek magvai dús keményítőtartalmúak (a helyi
indiánok e növény magvait megőrlik, és lisztjéből kenyeret sütnek). A Solanaceae családból
figyelemre méltó a Physalis genus, amely mintegy 80 fajt tartalmaz. A Dél-Amerikában elterjedt
Acanthaceae család 346 genust és több mint 4300 fajt tartalmaz. Délkelet-Azsia területéről
érdemes megemlíteni a Daphniphyllaceae családot, amelynek fajai olajat és alkaloidokat
tartalmaznak. Ezek az alkaloidok a szívizom bénulását okozzák. A Távol-Keleten e család fajait
gyakran alkalmazzák a népi gyógyászatban. Dél-Afrika flórája máig sem veszítette el
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jelentőségét, mint gazdag fejlődési centrum. A Babiana genus (Iridaceae) kb. 63 fajt tartalmaz; a
Freesia — több mint 10; a Moraea - kb. 110, a Romulea - 80; a Tritonia - 28; a Watsonia — 50
fajt. Nyugat-Afrikából a nőszirom (Iridaceae) családból meg érdemes megemlíteni a Homeria
genust kb. 31 fajjal. A trópusi Afrikában az Iridaceae családból még figyelmet érdemel az
Acidanthera genus több mint 40, az Antholyza és a Gladiolus több mint 180 fajjal és több száz
hibriddel. A Földközi-tenger vidékéről az Iridaceae családból a Crocus genus kb. 80, a Juno
genus kb. 40 fajt tartalmaz. A fentebb említett példák rámutatnak a további új haszonnövények
felkutatásának szükségére és áttelepítésére, különösen arid területekről, annál is inkább, mert
nemcsak Európa, hanem az egész világ éghajlata is aszályosodik — a szakértők állítás szerint.
Ezért nekünk már most gondoskodnunk kell a xerotherm növények kultúrába vonásáról.”
A KAKTUSZOK ÉS MÁS POZSGÁS NÖVÉNYEK HONOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE
Az említett kaktuszok honosításának értékeléséről érdekes lenne a kaktuszkedvelők véleményét
is megtudni, de előtte szeretném idézni Kiss Csaba egyik mondatát a Debreceni Pozsgástár 2016.
4. újságjából:
„Szerintem a kaktusz-szakirodalmi kiadások csak a két egyesület valamelyikének
szakfelügyelete mellett történhessenek…”
Mielőtt bárki szó szerint értelmezné Kiss Csaba mondatát, sietve le kell szögeznem, szó nincs
arról, hogy bármelyik egyesületnek bármiféle dolga lett volna a székfoglalóval kapcsolatban,
mert nincsen, nem is lehet! De Kiss Csaba szavai mögött ott lappang leíratlanul az a gondolat,
hogy a két egyesületnek figyelemmel kellene kísérnie az e témában megjelenő magyar nyelvű
írásokat, és azokról alkalom adtán kifejteni és megismertetni véleményüket. Az örvendetes, ha a
többnyire külföldön és ritkábban a hazánkban is megjelenő szakkönyvekről, valamint egy-két
szintén külföldi folyóirat cikkeiről rövid szakmai ismertető készül. De vajon hányan ismerik
azokat a hazai, egyéb kiadványokban, folyóiratokban megjelenő cikkeket, amelyekben
valamilyen szempontból érintettje a Cactaceae család? Mert vannak ilyen írások! A két
egyesületi folyóirat csak egy része a hazai szakirodalomnak. Ennek az egyesületi újságoktól
elkülönülő szakirodalomnak gyakorlatilag tudomása sincs az egyesületi újságokról. Mi lehet
ennek az oka? A vélemény nyilvánítás hiánya, az írószerszámok iránti ellenszenv. Hogyan is
tekinthetne bárki úgy, akár az egyik, akár a másik egyesületre, mint amelyek képesek lennének
befolyásolni, alakítani ismereteinket egy adott téma tárgykörében, ha nincs vélemény?
Itt és most lehetőség kínálkozik egy növényhonosításról véleményt alkotni. Lesz, aki él az
alkalommal?
Megelőzve a hibakeresésre irányuló próbálkozásokat, előre kell bocsájtanom, a Yucca glabra
név a szövegkörnyezetből következően egy elírás következménye, alatta a Y. glauca értendő.
Összeállította: Ficzere Miklós

MINDEN KAKTUSZKEDVELŐT VÁR BARIZS DÁNIEL FACEBOOK OLDALA
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs

ARANY JÁNOS ÁLT. ISKOLA, LÉTAVÉRTES, 2016. SZEPTEMBER 23.
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RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2016. SZEPTEMBER 20.
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Írta: Nagy Sándor
Régi Gymnocalycium fajok új nevekkel – Új név, régi Gymnocalycium faj
„A faj az, amit egy hozzáértő taxonómus annak tart.”
Helyesbítés: A KP 92. számában a 7. rész szerkesztése során helytelenül
lett a cím begépelve. A helyes cím: GYMNOCALYCIUM BUENEKERI.
A tévedésért az érintettek elnézést kéri a szerkesztő.
A Muscosemineum alnemzetség (Schütz) 1988-ban közzétett fajairól már volt korábban szó. A
kaktusz család ide besorolt fajai az evolúció szempontjából a legfiatalabbak. Élőhelyeik által
számukra biztosított változatos körülményeik igazolják, hogy itt sikeresen elviselik az élővilág
folyamatos változását, a fajok folyamatos átalakulását, egyesek kihalását, illetve új fajok
keletkezését. Ezek a helyek a következők: Paraguay (Chaco-Boquerón tartomány), Kelet-Bolívia
(Chaco), Argentína tartományai (San Luis, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Catamarca, Salta, San
Juan, Tucuman, Santiago del Estero, Chaco, Cordillera). A sok vita ellenére a friss információk
is megerősítik, hogy a Muscosemineum alnemzetség ma is a leginkább megalapozott.
Típusfajként elismerik A. Fric után Gürke, majd 1922-ben Britton és Rose által a
Gymnocalycium mihanovichiira tett javaslatukat. Ugyanakkor mindenki egyetért azzal is, hogy a
Gymnocalycium mihanovichii a Gymnocalycium anisitsii és a Gymnocalycium damsii három
csoportot alkotva szorosan kapcsolódó növények. A régen várt egyesítési folyamat elkezdődött
azzal, amikor Dr. Metzing 2012-ben egyesítette az utóbbi két taxont egy fajon belülre
Gymnocalycium anisitsii néven. Az alnemzetség fajai élőhelyének két fő ága ismert. Van egy ág,
amely az argentin hegyvidéki fajokat, mint a G. marsonerit vagy a G. schiekendantziit (G.
pungens, G. michoga, G. stuckertii és mások) foglalja magába. Megjegyzem: a zárójelbe tett
fajokat, sok ismert szerző nem ismeri el, a nem érvényes leírás miatt. A másik pedig, a Chaco
(síkvidéki) fajok, ezek a G. mihanovichii, G. friedrichii, G. anisitsii, G. damsii és mások.
A magokról a mai napig nagyon hasznos információkat kapunk az azonosításhoz. Van közöttük
legalább három faj (és további sok átmeneti változat, forma), melyek esetében meg kell várni a
virágzást, mert csak a virág színe, formája teszi lehetővé a "könnyű", gyors és "biztos"
azonosítást. Nem véletlen tehát az, hogy az elmúlt közel 100 év alatt sok féle és formájú G.
stenopleurumot tévesen tulajdonítottak G. mihanovichiinek, pld. G. mihanovichii v. albiflorum,
G. mihanovichii v. friedrichii, vagy a G. mihanovichii v. melocactiforme és még sorolhatnám.)
G. mihanovichii, mint tipusfaj, nő Paraguay észak-nyugati határán, a nedves, illetve a száraz
Chaco területén, Philadelphia város körül 100 km-es körön belül. Itt a nyári-téli extrém időjárási
körülmények között él számos más faj, például a G. fiedrichii társaságában. Itt jegyzek meg két
dolgot, elsősorban a kezdő gyűjtőtársaim figyelmébe ajánlván:
1. A paraguay-i és az uruguay-i fajok tartásánál kissé melegebb körülményeket kell biztosítani,
mint az argentin fajoknál, télen és nyáron egyaránt. Száraz talaj mellett, a téli minimum, még
esetenként 1-2 alkalommal sem nem érheti el a 0-mínusz 1°C-ot.
2. A paraguay-i fajok hajlamosak elveszíteni gyökereiket, ha nem bitosítunk jó vízelvezetést,
vagy ha a talaj túl lúgos, azaz a pH értéke nagyobb 7-nél.
A CACTUS ART NURSERY honlap szerint a Gymnocalycium friedrichii és G. stenopleurum
néha együtt és egymásnak a szinonimájaként szerepel. E. W. Putman 1978-ban megjelent
könyvében úgy fogalmaz, „a G. stenopleurum Ritter nom. nud. (FR1176) úgy tűnik, hogy
egyfajta G. mihanovichii.” A The Pant List-1.1 verziója szerint (megjelent 2013. szeptember) a
G. mihanovichii v. friedrichii (Werderm.) = G. fiedrichii (Werderm.) Pazout. Hans Till és
Helmut Amerhauser (2005) tartotta, illetve tartja mindkettőt önálló fajnak.
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A fenti képen látható G. friedrichii a gyűjteményekben sokkal jobban elterjedtebb, határozott
lilásrózsaszín, tágra nyílt virágokkal. Két vagy több határozottan eltérő alakú tövisei vannak.
Emellett magas, karcsú bordák, valamint az areolák körül henger alakú kiemelkedő
megvastagodás látható.

G. mihanovichiinek szélesebbek az alsó bordái, de a lényeg az, hogy halvány vagy barnás-sárga,
virágai vannak, melyek nem teljesen nyitottak.
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De van olyan vélemény is, hogy a G. mihanovichiivel kiegészítve - mind a három -, mint önálló
fajokat említi. Ez a három taxon elterjedt délről északra, észak-nyugat Paraguay irányába. A
tipikus "mihanovichii" lakja be a nagyobb déli területet, vagyis a Boqueron-tartomány déli és
dél-keleti részét. A "stenopleurum" pedig egy igen korlátozott területen, a viszonylag nagy
északi Cerro Leon Régió jellegzetes növénye. A fontosabb különbségek a G. friedrichii a G.
mihanovichii és a G. stenopleurum fajok között a következők:

G. stenopleurumnak viszont fehér, - a fotón láthatóval ellentétben - teljesen nyitottak a virágai.
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Elfogadott tudományos név: Gymnocalycium stenopleurum (F. Ritter) Megjelent: Kakteen
Südamerika 1: 265 (266),1979.
Ez egy rendkívül szép és népszerű faj, amely könnyen, de elég lassan nő. A sávos test és a színe
teszi a növényt összetéveszthetetlenné. A színüket a vízben oldódó sejtnedv kémhatásának,
valamint a napfény erejének változása határozza meg. Például a savanyú közegben bíborvörös, a
közömbösben lila. Ezektől piros vagy lila a virág színe is.
Eredeti élőhely: Paraguay észak-nyugati része (Chaco-Boquerón tartomány).
Llifle Adatbázis szerint nyilvántartott szinonimák illetve az egymástól függetlenül történt
leíráskor létrejött társnevei a következők:
- Gymnocalycium friedrichii (Werderm.) Pažout
- Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii Werderm.
- Gymnocalycium friedrichii var. albiflorum (Pažout) Schütz
- Gymnocalycium friedrichii f. cristatum kertészeti név.
- Gymnocalycium friedrichii var. moserianum Pažout ex Moser
- Gymnocalycium mihanovichii var. friedrichii f. nigrum
Összegezve a fentieket, - mint laikus - nem tudom egyszerűbben megfogalmazni:
A G. mihanovichii, friedrichii, és stenopleurum határozottan külön faj a virág színe alapján.
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A következő - így sorban - sárga, rózsaszín, fehér, de a sok köztes színárnyalat erősíti, hogy
összetévesztik őket, mert egy nagyon változó faj. Ezt felismerve D. Metzing, a G.
stenopleurumot csak mint a G. friedrichii szinonimájának tekinti. Végre itt a jó idő, minden
növényünk a szabadban ontja a virágait. Pihenünk, senkinek nem ajánlom, hogy hozzáfogjon a
névtáblák átirásához mert lehet, hogy ősszel más lesz a trendi!
Nagy Sándor
Jászberény
Források
Dr. Nemes Lajos-Szabó Dezső (1981): Kaktuszok
Libnár Antal (2003): Dél-Amerika legszebb kaktuszai
http://www.cactus-art.biz/schede/GYMNOCALYCIUM/Gymnocalycium_mihanovichii.
http://kakteen-sukkulente.jimdo.com/arten-beschreibung
http://www.kakteensammlung-holzheu.de/gymnocalycium.html
http://www.cactuslove.ru/vid.php?vidid=231
http://www.gymnocalycium.fr/gymnocalycium-stenopleurum
http://gymnogalerie.free.fr/gymnocalycium-mihanovichii

17

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt növényekkel.
Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati kártevővel.
Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket. Ha
bármilyen tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az egyszerűség
kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és rovarirtó szerrel
egyaránt permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők szaporodásának és
tevékenységük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és levéltetvek
jelenlétére.
2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk
kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a
gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra
kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását.
3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy ezeket
árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül.
4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt
helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére,
és feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt
igénylik kaktuszaink, de más pozsgásaink is.
5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján.

phoma torrens vírus fert.

botrytis cinerea fert.

fusarium fertőzés
Ficzere Miklós

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való védekezés
című cikkében.
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Írta, összeállította: Szabó Gábor
EDAFIKUS HATÁSOK
A növények növekedését és fejlődését meghatározó külső tényezők sorában
jelentős szerepe van a talaj állapotának, nevezetesen a víz és sótartalmának,
tápanyag ellátottságának és szervesanyag tartalmának. Ezen tényezők
összességét edafikus faktornak nevezzük.
-A víztelítettségi fok jelentősége
A növekedési és fejlődési folyamatok normális lefolyásához a protoplazma elegendő
víztelítettsége nélkülözhetetlen. A növekedéshez általában nagyobb víztelítettség szükséges,
mint a légzéshez és az enzimes folyamatokhoz. Azok az egyszerűbb szervezetek, melyeknek
sejtjeit aktív életállapotban semmi sem védi a környezetbe való vízátadástól, növekedése már
akkor lassul, amikor a légkör telitettsége 98%-ra csökken, 95%-nál pedig teljesen megáll. A
magasabb rendű növények hidratúra foka nem függ ilyen nagymértékben a környezettől, bár a
csíranövények e tekintetben eléggé érzékenyek. A gyökércsúcsok pl. csak olyan talajban tudnak
növekedni, amelynek pórusai vízgőzzel csaknem telitett levegőt tartalmaznak, és a talajoldat
ozmózisos nyomása nem haladja meg a 10-15 atmoszférát. A növények földfeletti részei
majdnem mindig szárazabb levegőben vannak, amelynek relatív nedvességi tartalma nappal 5060%-ra, s gyakran még ennél is mélyebbre esik. Mivel koncentrációjának növekedése a
protoplazmából való vízelvonással jár, ezért meglehetősen szoros viszony van a sejtnedv
koncentrációja és a növekedés között. Ez különösen világosan megmutatkozik a fák hajtásainak
növekedésénél. Tavasszal a gyökérrendszer nagy mennyiségű vizet szállít, a párologtatás pedig
még jelentéktelen, ezért a hajtások rendkívül gyorsan növekednek. A levélfelület növekedésével
azonban a víz elpárologtatása utoléri a vízbeáramlás mértékét, a sejtnedv koncentrációja
növekszik, és a növekedés először lassúbbá válik, majd teljesen megáll. Általában a talaj
vízhiánya esetén, vagy olyan anyagok felhalmozódásakor, amelyek gátolják a víz bejutását, a
megnyúlás rendkívül korán befejeződik és megkezdődik a differenciálódás szakasza, még
mielőtt a sejtek teljes hosszúsági méreteiket elérnék. Ennek eredményeképpen apró sejtű
növények keletkeznek. A vízhiánnyal szemben éppen a növekedés a legérzékenyebb.
- Hidromorfózisok
A párás, illetve a páraszegény helyen nőtt növények között nagy anatómiai és morfológiai
különbségek a higromorf és xeromorf jelleg kialakulásában nyilvánulnak meg. A
vízinövényekben a gázcserenyílások sok esetben hiányoznak; a mezofillumban a paliszádréteg
gyakran nem differenciálódik és a dorziventrális szimmetria nem alakul ki. A vízinövények
leveleiben az edénynyalábok igen redukáltak, a xilem gyengén fejlett, az internódiumok gyakran
nyúltak. A levélformák kialakulásában is megfigyelhető a módosulás. Mindezek a változások
sok tényezőnek együttes hatásával magyarázhatók. Magának a víznek a hatása csekély, ezért
magas páratartalommal azokat a morfogenetikai bélyegeket, amelyek a víz alatti fejlődésre
jellemzők, reprodukálni nem sikerült. Ahol az asszimiláció csökken, ott az ozmotikus nyomás is
gyengébb szokott lenni. Hogy ezeknek a komponenseknek szerepe van, világossá válik, ha a
vízben a sókoncentrációt emeljük. Ennek hatására a szárazföldön nőtt növényekre jelemző
formaváltozások keletkeznek. A Serpervivum rozettája nedves levegőben az internódiumok
megnyúlása következtében fellazul, száraz levegőben viszont igen erőteljes a
szövetdifferenciálódás, a kutikula megvastagodik, a szőrözet mennyisége nő és több
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szilárdítószövet képződik. Más növényeknél hasonló, de kevésbé szembetűnő jelenséget
figyeltek meg. Egyes Rhamnaceae (Bengefélék – Sz. G.) fajok természetes száraz termőhelyen a
levelek hónaljában hajtástövist fejlesztenek, míg nedves atmoszférában és csökkent
fényintenzitás mellett a tövisek helyett leveles hajtások fejlődnek.
-Az ásványi anyagok hatása
A hidromorfózisok kiváltásában a csökkent vízmennyiség mellet erős befolyása van a só
koncentrációnak is. Só adagolásra a növények xeromorf alakot vesznek fel. A nitrogén hiány amely mindig fokozott só felvétellel kapcsolatos - hasonlóképpen xeromorf fenotípust
eredményez. A talaj aciditása igen komplikált módon hat a növekedésre, éspedig a
tápanyagfelvétel befolyásolásán keresztül. Általában a növényeken mindaddig erős károsodás
nem jelentkezik, amíg a citoplazma belső részeinek és a vakuólumnak aciditását a környezet
aciditása nagyobb mértékben nem befolyásolja. A Potamogeton crispus (Békaszőlő – Sz. G.)
levéllemeze normál tápoldatban csak 3-4 sejtréteg vastag, ötszörös koncentráció esetén ellenben
6-8 rétegű, de a sejtek átmérője is többszörösre nő. A sókoncentráció formaképző befolyása igen
jól megfigyelhető a halofita növényeken, amelyekben a só a termőhely sókoncentrációjától és a
só minőségétől függően különböző mértékben halmozódik fel. A sótartalom fokozásával a
xeromorf és szukkulens jelleg mind kifejezettebbé válik. A magas sótartalom a levelek külső
formáját is megváltoztatja, amennyiben a sókoncentráció emelkedésével a levélfelület csökken.
-A talaj oxigéntartalmának hatása
A túlságosan tömör vagy vízzel elárasztott talajokban, ahol a szellőzés (aerotió) nem kielégítő, a
növények rosszul fejlődnek, illetve teljesen elpusztulnak, mert a gyökereknek oxigénre van
szükségük. Ezt a jelenséget tavasszal gyakran megfigyelhetjük azokon az alacsony fekvésű
talajokon, ahol a víz megreked. Tulajdonképpen nem a vízfelesleg káros önmagában, mert a
növények kitűnően fejlődnek víztenyészetben is, hanem az elárasztással kapcsolatos levegőhiány
a pusztulás vagy a sínylődés oka. A vízinövények is csak akkor fejlődnek normálisan, ha a víz
jól szellőzik, vagy pedig gyakran cserélődik.
-A talaj hőmérsékletének hatása
Az alacsonyabb hőmérsékleten észlelt vízfelvétel csökkenését nem csupán a diffúzió
sebességének esése, hanem a plazma tulajdonságainak megváltozása is magyarázza.
Hőmérséklet csökkenéskor a plazma viszkozitása növekszik meg, ami a víz áthatolási sebességét
erősen késlelteti. Az őszi hónapokban, amikor a levegő nappali hőmérséklete még meglehetősen
magas, és a növény vízveszteségének sebessége még jelentékeny, a lehűlt talajból a gyökerek
csak lassan szívják fel a vizet, és ennek eredményeképpen vízhiány keletkezik. A növény erre
általában a párologtató felület csökkentésével válaszol, amit a levélhullás útján ér el. A hideg
talaj fiziológiailag száraz, még ha vízzel telitett is. Ez a körülmény indokolja a lápi növények
számos - a párologtatás csökkentésére irányuló - anatómiai sajátosságát. Nem szabad azonban
eltúlozni a talajhőmérséklet csökkenésének jelentőségét a növények vízfelvétele szempontjából.
A hideggel szemben ellenállóbb növények, pl. az őszi fűfélék vízfelvételét az alacsony
hőmérséklet jóval kevésbé késlelteti. Ezek a növények jól növekednek és fejlődnek késő ősszel
és kora tavasszal egyaránt, annak ellenére, hogy ilyenkor talajmenti fagyok is vannak.
- A talaj szerves anyagainak jelentősége
Ezeket két nagy csoportra osztjuk: az általános, vagyis a tömeget képző szerves anyagokra, mint
amilyenek a tőzeg, a humusz, a komposzt, illetve specifikus szerves anyagokra, ilyenek az elhaló
szervekből felszabaduló növekedésserkentő és -gátló anyagok, az antibiotikumok, a toxinok
(allelopátikus anyagok). A talaj szervesanyag tartalma a növekedésre és fejlődésre közvetlen
hatással van, mert a humusztartalmú talajoknak jobb a vízgazdálkodása, a szellőzöttsége és
mechanikai szerkezete, megfelelőbb a CO2-tartalma.
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A NÖVÉNYEK KÖLCSÖNHATÁSA. ( ALLELOPÁTIA)
A kölcsönhatások megnevezésére Molisch (1936) az allelopátia elnevezést ajánlotta, amely
általánossá és elfogadottá vált. Az allelopátia azt a kölcsönhatást jelenti, amelyet az élők
kiválasztott anyagaik révén gyakorolnak egymásra. Nehézségként jelentkezik az a körülmény,
hogy sok esetben nem tudjuk megkülönböztetni az élő szervezet által kiválasztott és az elhalt
szervekből szabaddá váló anyagok hatását. A mikroorganizmusok gátló hatását vagy toxikus
anyagait antibiotikumnak nevezzük. A magasabb rendű növények antibiotikumait a
megkülönböztetés céljából fitoncidnak nevezzük. A mikroorganizmusok által termelt anyagok a
magasabb rendű növényekre is hatással lehetnek. Ezeket az anyagokat főleg patogén
baktériumok és gombák termelik, hatásuk pedig a növények hervadásában nyilvánul meg, de
egyéb toxikus hatásuk is lehet. Ezeket az anyagokat marazminnak nevezzük, ami tulajdonképpen
hervasztó anyagot jelent. Ilyen pl. a Fusarium lycopersicum anyagcsere terméke a licomarazmin
és a fusarinsav. Végül a magasabb rendű növények ama anyagcsere produktumait, amelyek
egyszer serkentő, máskor gátlóhatást gyakorolnak más magasabb rendű növényre, kolinoknak
nevezzük.
1. A KOLINOK ALLELOPÁTIKUS HATÁSA
- A termésekből és levelekből kiválasztott anyagok hatása
Már az 1900-as években megfigyelték, hogy egyes éretlen banán szállítmányok, amelyekbe érett
banánok kerültek, igen gyorsan megértek. Hamarosan kimutatták, hogy a termés érését
tulajdonképpen az érett termésekben nagyobb mennyiségben képződő etiléngáz sietteti. Az etilén
melyet az éret gyümölcs választ ki, más növényekre és szervekre is hatást gyakorol, a
lomblevelek idő előtti ledobását is kiváltja, a gyökerek hosszanti növekedését gátolja,
vastagságbeli gyarapodásukat viszont serkenti. A termésekből nem csak etilén, hanem más
fiziológiai hatású anyagok is válnak ki, amelyek közül az éteres olajokat lehet megemlíteni. Ezek
nemcsak a termésekben, hanem a virágokban és a levelekben, és ritkán egyéb növényi részekben
is megtalálhatók. A számos példa közül csak egyet említek: A répagomolyok kolinja a
szegfűfélék családjába tartozó gyomnövények elterjedését a szabad földön nagymértékben
gátolja. Répaföldeken konkolyt általában nem lehet találni. Növények, melyek sok éteres olajat
választanak ki, ritkán találhatók domináló mennyiségben a növénytársulásokban. Az Eucalyptus
fák talajában az eucaliptusolaj kiválasztása következtében semmiféle vegetáció nem marad meg.
- A levelekből kimosódott anyagok jelentősége
Az eddigi növények gáz - vagy gőzállapotban választották ki anyagcsere - produktumaikat. Ezek
mellett azonban folyékony vagy szilárd anyagok ismeretesek, amelyek a magasabb rendű
növények kölcsönös befolyásolásában szerepet játszanak. Elsősorban itt azokra az anyagokra
kell gondolni, amelyek az esővízzel a levelekből kimosódnak, majd a talajba, esetleg a
növényekre kerülnek. Egyes lombos fák alatt a gyep jobban nő, mint a fától távolabb. A hárs, a
juhar, a tölgy az alattuk levő gyepek növekedését serkenti, míg a nyírfa határozottan gátolja. A
nyárfák és a fűzfák is kedvezőtlen hatást gyakorolnak az alattuk fejlődő gyomnövényekre. Az
Artemisia friss vagy szárított levelei az ánizs csirázását nem csak jelentősen gátolja, hanem
azoknak szukkulens jeleget kölcsönöz. A diófafélék kolinja, a juglon, rendes körülmények között
főleg hidroformájában fordul elő, de a szövetek elroncsolásakor vagy a növényekből kivonáskor
kinonokká oxidálódik. A fiatal diólevelek és az éretlen diótermések nagy mennyiségű juglont
tartalmaznak. Az esővíz a levelekből a juglont kimossa és így azok a szomszédos növényre
hatást gyakorolnak. A lucerna, paradicsom és a burgonya különösen érzékenyek a juglonra, ha
kezdetben jól is növekednek, később azonban hervadni kezdenek.
- A gyökérváladékok jelentősége
A Bromus inermissel végzett vizsgálatokat kell megemlíteni. Ez a fű kezdetben egészen tömött
gyepeket képez, később azonban a gyepszőnyeg vékonyodni kezd. A vizsgálatok azt mutatják,
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hogy a talajban toxikus gyökérváladékok halmozódnak fel. Hurtug (1953) a magvakat
üveggyapottal, homokkal és földdel töltött tölcsérekben csiráztatta, és az öntözővizet egy
lombikban felfogta. A gabonafélék és a lucerna csiranövények öntözővize a Sinapis arvensis
csirázását jelentősen gátolta, ellenben a csirázó kukorica, borsó és cukorrépa vize semmi
említésre méltó hatást nem mutatott. Ehhez a problémához szorosan kapcsolódik a talajuntság
kérdése, amelyen azt a jelenséget értjük, amikor egy-egy kultúrnövény ugyanazon a területen
ismételt termesztése vagy ültetése esetén növekedést és hozamát évről évre csökkenti, míg
vetésforgó esetén ez a jelenség kimarad. Különösen a len, borsó, uborka, lóhere, répa és más
kultúrnövények esetében ismeretes a talajuntság, de előfordul a gyümölcsfáknál és cserjéknél is.
A talajuntság néven nevezett jelenség számos részletjelenségének egyik oka lehet a gyökerek
toxinjainak kiválása, és ezáltal a talaj méreganyagának felszaporodása.
- A kolinok szerepe a mező- és erdőgazdaságban
A növényi együttesek kialakulásával kapcsolatban egy sereg kérdésről beszélhetünk, így például
arról, hogy a gyökerek és levelek váladékai lehetnek-e a partnerre serkentő vagy gátló hatásúak.
Az ilyen eseteknek teljes analízise még csaknem minden esetben hiányzik. A majoránna répa
jelenlétében jobban fejlődik. A bab-, a répa- és a virágos kel (karfiol – Sz. G.) együttesen
fejlődik a legjobban. A zeller a paradicsomot és bokorbabot befolyásolja kedvezően, ellenben a
dohányt a köztesen művelt karalábé gátolja, éppen úgy a futóbabot a hagyma. Az egyik
partnernek közvetlen befolyása a másikra abban is kifejezésre juthat, hogy a kórokozók a kevert
kultúrákban kisebb mértékben szaporodnak el, mint a tiszta kultúrákban. A retek
gyökérrothadása fejes salátával vagy karalábéval való együttes ültetése esetén a kísérő növények
hatása következtében nagymértékben csökken. A virágos kel a zeller szomszédságában a
káposztalepke berepülése ellen védett. A kender a káposztalepkék berepülését a szomszédos
káposztaágyakba csökkenti, vagy teljesen lehetetlenné teszi. A parazita gombák támadása ellen
is védő hatása lehet a szomszédos növényeknek. A burgonyát nem támadja meg a Phytophtora
infestans, ha a közvetlen közelben kender van.
- Az allelopátia kérdése az erdészetben
Megfigyelték, hogy meghatározott fajok kevert erdőkben egymásra jó hatással vannak, pl. a
nyírfa és a kőris, továbbá a bükk és a tölgy, valamint a fenyő és az éger egymást előnyösen
befolyásolják. Ellenben a kőris és bükk egymást gátolják, hasonlóképpen a tölgy és a dió. A
Weymout fenyőcsemeték (Simafenyő - Pinus strobus L. Megj.: Ficzere M.) egy éven belül
jelentékenyen, gyorsabban növekednek, ha a csemeték között hárs csemeték álltak, és a
rozsdabetegséggel szemben sokkal ellenállóbbak voltak. A fenyőcsemeték európai
vörösfenyőkkel együtt ültetve fiatal állapotban erőteljesebb fejlődésre serkenthetők. A kecskefűz
kedvező hatása is ismert. 12 éves tölgyek, amelyek mellett kecskefűzek nőttek, átlag 280 cm
magasak voltak, míg a tiszta állományok csak 140 cm-t értek el. Hasonló korú bükkök 180 cm-re
nőttek kecskefűz mellett, és csak 80 cm magasra anélkül.
2. A RIZOSZFÉRA
A növények növekedése és fejlődése szempontjából igen jelentős a talaj mikroflórájának az
aktivitása. Ugyanis valamennyi magasabb rendű növény gyökérrendszere gazdag és változatos
összetételű mikroflórával van körülvéve, amelynek összességét rizoszférának nevezzük.
- A rizoszféra összetétele
A rizoszférában elsősorban a mozgékony, Gramm-negatív, nem spóraképző baktériumok
dominálnak, a spóraképző fajok részvétele jelentéktelen. Jelentős a szaprofita és gyengén
patogén gombák és az élesztők részvétele is. A rizoszféra nagysága nem pontosan elhatárolt,
függ a növény fajától és a talaj sajátosságaitól. Különbséget teszünk külső rizoszféra és belső
rizoszféra (rhizophan) között, ez utóbbi közvetlen a gyökér felszínén él. A mikróbák
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fejlődésének intenzitása a nagyobb és kisebb gyökerek, valamint a gyökérszőrök közelében
növényfajonként változó. A növények életkora is hatással van a rizoszférára, a maximális
fejlettséget a vegetatív fejlődési fázis végén éri el, de a virágzás után gyorsan csökken.
- A rhizoszféra és a növény kapcsolata
A rizoszféra összetételének kialakulására vonatkozóan sok esetben pontos adataink vannak,
máskor pedig hipotézisekre vagyunk utalva. A mikroorganizmusok a gyökér mellett jobb
életfeltételeket találnak. Javul az oxigénellátás, a vízmegkötő kapacitás és a táplálkozási
feltételek. A gyökerek által kiválasztott szerves vegyületeken gyorsan elszaporodnak és
visszaszorítják a relatíve inaktív autochton baktériumflórát, amely a gyökérmentes talajban
dominál. Több vizsgálat megerősítette, hogy a növényfajonként kiválasztott különböző szerves
anyag az elsődleges meghatározó tényezője a rizoszféra specifikusságának. A rizoszféra is
hatással van a növényre, részben a növényi tápanyagok előkészítésével, részben a patogén
organizmusok távoltartásával és különböző növekedési faktorok szintetizálásával. A rizoszféra
az optimális növekedéshez szükséges nitrogénkészletet is befolyásolja.
3. A SZIMBIÓZIS
Szimbiózison két vagy több organizmus tartós vagy időleges, morfológiailag is szorosan
egybekapcsolt életét értjük. Az állandó együttélés különbözik a parabiózistól, de különbözik a
parazitizmustól is, noha a szimbiózis és az utóbbi között nem lehet mindig éles határt vonni.
Mindenesetre a szimbiózis nem jelent állandó és súlyos károsodást vagy az egyik partner
pusztulását, ami a parazitizmus esetében gyakori.
Írta, összeállította: Szabó Gábor, Brassó, Négyfalu
Sempervivum dominii ex Teberda-Dombai. Nyugat-Kaukázusi magas hegységi faj a körülményektől függően
változó szőrözettel. Kép: Ficzere M.
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A cikk a Vasárnapi Újságban jelent meg 1860-ban, amelynek érdekes etnobotanikai
vonatkozásai is vannak mindkét növényre vonatkozóan, ugyanakkor az európai elterjedésüket,
meghonosodásukat is említi. Nem tévesztik össze az agávét az aloével, csak a köznyelvben fordul
elő olyan kevert elnevezés, mint ma, amikor pl. a stapéliákat dögkaktuszoknak, vagy a litopszokat
kavicskaktuszoknak mondják. A megjelenés időpontja a szabadságharcunk leverését követő 11.
év, a Bach-korszak utolsó évei, melynek során a Magyar Királyságot a Habsburg Birodalomba
akarták beolvasztani. Az Opuntia vulgaris alatt az O. humifusa, az Opuntia tuna alatt az O.
ficus-indica értendő.
(Ficzere M.)
Írta: Kún Pál
Az úgynevezett nagy vagy száz éves aloe (agave americana) Mexikóból származik, hol pitának
neveztetik. Ezen pompás növény száz éves elnevezését azon mesétől nyeré, hogy az csupán csak
vén korában, vagy mint mondani szokják „minden száz évben” virit. Azonban ezen állitásnak
semmi alapja nincs, mert hazájában, s mindazon tartományokban, hol meghonosult, például
Spanyolországban, minden 8-10 évben egyszer virít, s virágzás után, minthogy rendkívüli vastag
szárának, s ezer meg ezer virágbokrétájának teljes kifejlődése után, minden fejlődési és
tápképességet s visszaszerző erőt kimerít, elvesz. Ugyan ez történik a mi tenyészházainkban is,
hol ezen aloe csak ritkán, s igen késő korban jut virágzásra, s azután elhal. Egy teljes virágzásban
diszlő Agave nálunk a közfigyelmet nagyon fölébreszti; és méltán, mert pompás virágai megható
látványt nyújtanak, nagyszerűsége csodálatra ragad, s kertészetünk legritkább tüneményei közé
tartozik. Dél-Spanyolországban, hol .nyáron át igen sok kifejlett Agavét láthatni, szembe sem
tűnik. Itt, valamint a Földközi tengerrel határos országokban, ezen növény a szántóföldek körül
szokott mintegy sövény gyanánt tenyésztetni, és erős, vastag, kemény, hegyes tűalakban
végződő, és szélén erős, görbe törésekkel födött levelei valóban oly áthatlan sövényt képeznek,
melyen nem lehet átjutni a nélkül, hogy veszélyes sérelmet ne okoznának. Ezen óriás
példányokhoz hasonlítva, a mi kerteinkben diszlő agavékat csak törpéknek lehet mondani. DélSpanyolországban a virágzás ideje julius és augusztus, azonban már májusban kezdenek a
virágok fejledezni. Hasonlít a spárgasarjhoz, azon különbséggel, hogy zöldebb színű, és már
kezdetben óriás nagyságú változatosságot mutat. Gömb alakú bimbója olyan, mint összeszorított
emberi ököl. 6-8 hét alatt vastag szára hosszura nyúlik. A kifejlődött virág 1/4 láb vastag
átmérőjű, s közönként széles pikkelyekkel van födve. Virágaitól lefelé három lábnyira, hosszú
mellékágak fejlődnek, ezek ismét apróbb ágakat hajtanak. Minden ágon nagy, sárga virágbokréta
van, mely alakra, s nagyságra a kerteinkben díszlő fehér liliomhoz hasonló; s édes mézízű nedvet
tartalmaz, oly nagy mértékben, hogy körötte a levegő kedves illatárral telik meg. Az ágakon
díszlő virágok együtt, ezer meg ezer virágokból összerakott loborhoz hasonló pompás bokrétát
képeznek. A virág magvából húsos, zöldes-veres, fanyar ízű, pálmaalakú gyümölcs fejlődik ki,
melyet megenni nem lehet. A gyümölcs megérése után elfonnyad a szár, majd elhal az egész
növény; megtörténik azonban az is, hogy az agavé a virágzat kifejlődése után is él, a mennyiben
a gyökből számos mellékhajtások jőnek elő, melyek ha elegendő tápnedűt nyerhetnek, szépen és
gyorsan fejlődnek. Ezeket el lehet egymástól választani, s külön ültetni. Innen az agavé kedvező
éghajlat alatt bőségben tenyészik, sovány földben, minden ápolás nélkül is. Csak agavé sarjakat
kell a földbe rakni, rövid idő alatt tömérdek hajtás jő elő, s néhány év alatt áthatlan sövényt
képeznek. Egyébiránt más haszna is van ezen növénynek. Húsos levelei összevagdalva a
marhának kedves táplálékul szolgálnak; ezen felül hosszú, finom, igen ruganyos szálait
szövetekre használják. Valenzia, Malaga, Cadix és más helyeken különféle műveket készítenek
belőle, mint szivartartót, mesterséges virágokat, kötelet, vitorlavásznat. stb.
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Az indiai fige (opuntia vulgaris) a Földközitenger-melléki országokban mindenütt tenyészik, s
méltán nevezhetjük ezt az agavéval ezen országok jellemző növényének, mert ha Európa déli
része felé utazunk, s meglátjuk e két növényt szabadban tenyészni, meggyőződhetünk, hogy
elértük a földközi tájék áldással rakott vidékét. Az indiai fige, szintén mint az agavé a mezők,
szántóföldek körülszegélyezésére használtatik, s gyakran az agavé közé ültettetik. Ilyen kerítések
nemcsak gyönyörű, festői kinézést adnak a vidéknek, a mennyiben az agavénak zöld-kékes
színezete, a figének világoszöld színével váltakozik, hanem e mellett a legáthatlanabb
tömörkerítésül szolgálnak. Az indiai fige kerteinkben mint dísznövény tenyésztetik. Hazája
Közép-Amerika, a pozsgár fajhoz tartozik, a sziklák mellett ölnyi magasságra is megnő, míg
nálunk alig egy-két lábnyi magas. A vén korában teljesen megfásult törzs szabálytalan ágakra
oszlik, s úgy néz ki, mint tüskés cserje. Mind a törzs, mind ágai összenyomott, hosszúdad-kerek
ízekből állanak, melyek fél láb hosszú, egy negyed láb széles csillag alakú tüskékkel vannak
födve. Egy másik faja ezen növénynek a tuna pozsgár (opuntia tuna), mely DélSpanyolországban, és Dél-Portugalliában az agavé gyökei mellé ültetve, egy hüvely hosszú igen
kemény tüskéivel hozzáférhetlen kerítést képez. Mindkét pozsgárfaj júliusban nagy kénsárga
virágokat hajt, melyeknek magvaiból nedvteljes külsején rövid pikkelylevelekkel födött,
tyúktojás nagyságú bogyók fejlődnek, melyek belülről vöröses színűek, s tömérdek
magocskákkal vannak ellátva. A közönséges figegyümölcsök ízletes csemegék, nedvteljesek, és
édesek, s egész Dél-Európában indiai fige név alatt jőnek a kereskedésbe. A fige törzse vékony
szilárd fakötegekböl áll, melyek háló alakú bütykökkel vannak összekötve, s rétegenkint
feküsznek egymáson Az indiai figével rokon a Cochenille pozsgár (opuntia coccionellifera)
Mexikónak egy sajátlagos növénye; ennek nedvével táplálkozik azon becses rovar, mely az oly
szép, mint gazdag veres bársony színű festéket szolgáltatja. Az újabb időben Spanyolországban,
főképen Malagában nagy sikerrel tenyésztik.
Kún Pál.
Irodalom
Vasárnapi Újság, 7. évf. 42. szám, 505-506. o. 1860. okt. 14.

84.) az abyssiniai A. (A. abyssinica Lam.), szárasodó, levelei elnyomultak, lassankint vékonyulók, húsosak,
kemények, eleven-zöldek, kikanyargatottan fogasak, virágai hosszú kocsánkások, sárgák, metszetei zöldvonalasok.
Hazája Abyssinia. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 18. §. f. 1.;
85.) a közönséges A. (A. vulgaris Lam. — A. barbadensis Mill.), az előbbihez nagyon hasonló, levelei kardformák,
virága sárga. Egyetlen, Európában is vadon növő faj. Azon kétségekről, melyek eredeti hazáját illetik, fellebb
szólottunk. Rajza: Sibthorp flor, graec. t. 341., Salm-Dyck Monogr. 18. §. f. 1.;
86.) a vöröses A. (A. rubescens De Cand.), levelei szárölelők, virágkocsánja összenyomott, ágas. Hazája India.
Rajza: De Cand. plant. grass. t. 15.
A bugások (Paniculatae. 19. §.) falkája egy fajból áll;
87.) a bugás A. (A. paniculata Jacqu.), száratlan, levelei hosszúdad-lándsások, laposak, ínas-vonalosak, porczosélűek, bugája szétterpedt, virágai halvány-vörösek, zöld-hegyűek, hen- gerded-botúlók, bókolók, jóreményfoki,
júniusban virágzik. Rajza: Jacquin Fragment, bot. t. 68.
A fűrészesek falkája (Serratae 20. §.) három fajt számlál. Leveleik háromsorosak, há- romoldaluak, vagy hegyök
háromélü, alul-fölül összefolyó, sorban álló fehér-pettyekkel tarká- zottak, élük apró fűrészes; virágkocsánjaik
murvátlanok, vastagok, ágatlanok. Ide tartoznak:
88.) a fűrészes A. (A. serrulata Haw.), levelei tojásdad-lándsások, hegyesek, simák, fényesek, élénk-zöldek; virága
skarlátvörös, hegye sárgás-rózsaszin. Jóreményfoki. Rajza: Botan. Magaz. XXXIV. t. 1415.,Salm-Dyck Mon. 20. §.
f. 1.;
89.) a színtelen A. (A. pallescens Haw.), kétséges faj, se hazája, se virága nem ismeretes; levelei szijas-lándsások,
halványzöldek;
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90.) a tarka A. (A. variegata L.), tarka levelei miatt mindenütt ismeretes és kedvelt növény, hajtatni is lehet,
szobában is jól tenyészik, januárban vagy áprilisban virágzik a szerint, a mint melegen vagy hidegen tartatik.
Jóreményfoki. Levelei lándsás hegyesek, zöldek, szalagosán fehér-pettyesek, simák, fényesek, fölül vállasak, alul
háromélüen összenyomottak; virága skarlát-vörös, hegye rózsaszín, zöldcsíkos. Rajza: Bot. Magaz. XV. t. 513., De
Cand. plant. grass. t. 21., Salm-Dyck Mon. 20. §. f. 2.
A kistüskések (Micracanthae 21. §.) falkája csak egy fajból áll:
91.) a kistüskés A. (A. micracantha Haw.), ez keskeny, válus, szittyós, sovány levelei által minden más fajtól
nagyon elüt, s Aloe kinézése sincsen; virágai ernyősfürtösek, skarlátszinüek, zöld-hegyűek. Jóreményfoki. Rajza:
Botanic. Magaz. XLVI1I. t. 2272., Salm-Dyck Monogr. 21. §. f. 1.
A piroslók falkájához tartozó fajok (Purpurascentes 22. §.) szárasok, száruk kétágú, leveleik szijas-lándsások,
zöldek, alul fehér-pettyesek, tüskés-élűek, tüskéik számosak, porczosak, merők, fehérek, kocsánjaik ágatlanok,
murvások; fonnyadó leveleik piroslók;
92.) a soccotorai A. (A. soccotorina Lam.), levelei nagyon hosszúk, murvái rózsaszínűek, kirágottan fogasok,
virágai sötét skarlát-vörösek, hegyök sárgás, zöld-csíkos, dec.- és januárban virágzik. Soccotora szigetén honos,
Barbadosban mívelik. Ez adja a legjobb aloét (1. Aloe orvosszer). Rajza: Wagner pharmac. medic. Botan. t. 156. De
Cand. plant. grass. t. 85., Salm-Dyck Monogr. 22. §. f. 1.;
93.) a pirosló A. (A. purpurascens Haw.), egészen hasonlít az előbbihez, melytől sötét rózsaszín ép murvái által
különbözik, ennek hazája a Jóreményfok. Rajza: Salm-Dyck Mon. 22. §. f. 2.
A tarkázottak falkája (Pictae 23. §.) 7 fajból áll. Levelei hosszudad - lándsások, alul-fölül számos fehéres pettyekkel
tarkázottak, nagy fogúak, vagy kikanyargatottan tüskések; vi- rágkocsánjok többnyire murvátlan, gyakran ernyősenágas. Ide tartoznak:
94.) a vékonylevelű A. (A. tenuifolia Lam.), levelei vékonyak, majdnem hártyások, simák, fölül vonalozottak és
homályosan pettyesek, élük apró fehér fogas. Jóreményfoki;
95.) a fehéröves A. (A. albocincta Haw.), az előbbihez nagyon hasonló; leveleinek éle porczos, nagyon fehér, ép;
virágai sárgások. Jóreményfoki;
96.) az arábiai A. (A. arabica Lam.), levelei hosszú lándsások, kihegyzettek. alul-fölül apró fehér, majdnem
szalagosan álló pettyekkel behintve, leveleinek éle kemény, barna-vörös görbe tövisekkel ellátott. Hazája Arábia;
97.) a nagy-fogú A. (A. grandidentata Salm. Dyek), levelei hosszudad lándsások (2 láb hosszúk, 3 hüv. szélesek),
élük széles tüskék által kanyarított-fogas; virágai rózsaszinűek, porodái és bibeszára a lepelnél hosszabbak.
Jóreményfoki;
98.) a szappanos A. (A. saponaria Haw.), levelei hosszudad-lándsások, pettyei hosszudadok, nagyok, fehéresek,
szalagosan haránt-állók; virágzata fejes buga-forma; virágai skárlát-vörösek, lepel-levelei kénsárga szegélylyel.
Jóreményfoki. Rajza: Botan. Magaz. XXXIII. t. 1346.;
99.) a széles levelű A. (A. latifolia Haw.), az előbbihez nagyon hasonlít, s annak talán csak nagyobb válfaja. Rajza:
Botan. Magaz. XXXVI. t. 1460. (A. Saponaria ß. major.);
100.) a homályos A. (A. obscura Mill.), levelei apró fehéres kerekded, szétszórt pettyekkel, tüskéi nagyon pirosak,
virágzata fejérbugás, virágai skárlát-vörösek hegyök zöldes.
A kucsmaformák (Mitraeformes 24. §.) falkájában 8 faj van; ezeknek szára gyenge, leveleik többnyire a szár hegyén
kucsmaformára csoportosan állanak, tojásdad-lándsások, merők, élük tüskés, tüskéik porczosak, erősek. Ezek mind
jóreményfokiak;
101.) a sárgatüskés A. (A. flavispina Haw.), leveleinek éle és gerincze nagyon széles, verhenyes sárga tüskékkel;
102.) a fehértüskés A. (A. albispina Haw.), leveleinek éle és gerincze tüskés, tüskéi hosszúk, árformák, ifjan
fehérek, elhalva feketék;
103.) a Commelyn féle A. (A. Commelynii Willd.), levelei tojás-hosszudadok, fölül simák, gerinczök hegye tüskésfogas, tüskéi fehéresek. Rajza: Wagner pharm. medic. Botanik. t. 107—108.;
104.) a töviskés A. (A. spinulosa Salm-Dyck), hasonlít a két előbbihez, de levelei alul elszórtan tüskések. Rajza:
Salm-Dyck Monogr. 24. §. f. 6.; 105) A nemes A. (A. nobilis Haw.), hasonlít a két előbbihez, levelei nagyobbak,
élük sűrűbben tüskés;
106.) a sárgatövises A. (A. xanthacantha Willd.) és
107.) a kucsmaforma A. (A. mitraeformis Willd.) is keveset különböznek az előbbiektől;
108.) a vigálylevelű A. (A. distans Haw.) pedig csak egymástól távol álló levelei által különbözik.
A cserjések falkája (Fruticulosae 25. §.), gyenge felálló vagy lefekvő szára; elszórt, vigály, hüvelyező, szíjas-szálas
vagy lándsás levelei által tünteti ki magát. Három faja van, mind jóreményfoki:
109.) a prémes A. (A. ciliaris Haw.), szára felálló, levelei széles lándsások, nem húsosak, nagyon hüvelyzők,
hüvelye prémes-fogas, virágkocsánja a levél hónaljából. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 25. §. f. 1.;
110.) a vonalkázott A. (A. striatula Haw.), az előbbihez hasonló, levelei fél olyan szélesek és kétszer olyan hosszúk,
levélhüvelyei sápadtak, zölden vonalkázattak;
111.) a vékony A. (A. tenuior Haw.), szára vékony, levelei szálas-lándsások, nagyon hüvelyzők, virágzata
szárhegyi; virága sárgászöld-csíkos.
A faformák falkája (Arborescentes 26. §.). Ezeknek szára faforma vagy cserjés, leveleik szijas-lándsások, nagyon
elnyúltak, kikanyarított-tüskés élűek; virágkocsánjok murvás. Ide tartoznak:
112.) a faforma A. (A. arborescens Mill.), termetére nézve egy a legszebb fajok közül, 15—20 lábnyi magas fa,
csoportos, tengerzöld hegyökkel, visszafelé hajlott levelekkel; a levelek fogai zöldesek; virágai skárlát-vörösek,
hegyök zöldes, belső lepelmetszeteinek hegye sárgás-zöld csíkos. Jóreményfoki. Rajza: De Cand. pl. grass. t. 38.,
Botanical Magazin XXXII. 1306. Wagner pharm. medic. Botan. t. 183. et 184. Salm-Dyck Monogr. 26. §. f. 5.
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113.) a többfogú A. (A. pluridens Haw.), az előbbitől leveleinek erős, görbe fogai által különbözik, jóreményfoki;
114.) a cserjeforma A. (A. frutescens Salm-Dyck), a faformához felette hasonlít, de csak 2-3 láb magas, levelei
rövidebbek és keskenyebbek, valószínűleg csak válfaj;
115.) a Salm-Dyckféle A. (A. Salm-Dyckiana R. et Sch.), ez is hasonlít a faformához, de levelei szélesebbek, alul a
hegy felé tüskések, tüskéi vörösek.
A következő fajoknak (116-119.) állása nem egészen biztos:
116.) a fürtös A. (A. spicata L.), levelei laposak, kardformák, fogasok, virágai fürtösek, harangformák, vízirányosan
állók. Ezt a fajt most nem ismerik;
117.) a hatszirmu A. (A. hexapetala Salm-Dyck.), levelei keskeny-lándsások, kihegyzettek, húsosak, pettyetlenek,
apró fehér tövisesek; virágkocsánja vastag, ágatlan, nehány széles-tojásdad murvával; virágai fürtösek, bókolók,
lepelszirmai tövig szabadok (= Lomatophyllum Jacq. Spr.), hazája ismeretlen;
118.) a kékeszöld A. (A. caesia Salm-Dyck), levelei hosszu-lándsások, kékes-zöldek, simák, pettyetlenek, tövises
élűek, tövisei vörösek;
119.) a czingár A. (A. gracilis Haw.), levelei keskeny és hosszu-szijasak, kihegyzettek, lágyak, szárhüvelyzők,
aprófogasok. Jóreményfoki.
Aloe ferox (Salm-Dyck Monogr. 27. §. t. 3.), pontosabban: Salm-Dyck, J. S. von: Monographia generum Aloes
et Mesembryanthemi, Aloe, 1. köt., 27.5. ábra. (1849-1863)
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V. Pachidendron Haw. leplének csöve egyenes, karimája a kiálló porodákkal és bibeszárral görbén felegyenesedő,
levelei szárhegyiek, csoportosak, virágai szárhegyi fürtben bókolók. Jóreményfoki fácskák. Az ide tartozó 5 faj egy
falkát képez (Pachidendra 27. §.), ágatlanok, leveleik szijas-lándsások, merevek, alul, vagy alul-fölül és az éleiken
igen erős sötét-vörös tüskékkel rakottak; virágkocsánjok murvás, ágas. Ide valók:
120.) az afrikai A. (A. africana Mill.), levelei széles-kardformák, élükön és alul tüskések, tüskéi láng-vörösek, fürtje
szárhegyi, igen hosszú, virágai csüngök, fedelékesek. Szára 7-8 láb magas;
121.) a keskeny A. (A. angusta R. et Sch.), az előbbihez nagyon hasonlít, levelei keskenyebbek.
122.) a zordon A. (A. ferox Mill.), levelei tojásdad hosszukások, fölül kevéssé, alul és szélein hatalmas tüskékkel
borított, porodái és bibeszára a lepelből hosszan kiállók. A legnagyobb fajok egyike, júniustól - augustusig virágzik.
Rajza: De Cand. plant. grass. t. 32., Botanical. Magaz. XLV. t. 1975., Salm-Dyck Monogr. 27. §. t. 3.;
123.) az álzordon A. (A. subferox Spreng.), levelei lándsások, feketezöldek, kékes hamvasok, fölül simák, élükön
és alul merő sötét-vörös tüskékkel;
124.) a fölül-sima A. (A. supralaevis Haw.), levelei hosszudad-kardformák, kukorák, fölül simák, alul tüskések.
VI. Rhipidodendron (Willdenow in Béri. Magaz. V. p. 164.), virágcsöve egyenes, tövön egyenlő, lepelmetszetei
hosszúdadok, egyformák, felállók; a porodák nincsenek a lepelhez tapadva; szára fa-nemű, ismételt villás-ágas. A
két ide tartozó faj képezi az utolsó előtti falkát (Rhipidodendra 2. §.);
125.) a redőzött A. (A. plicatitis L.), levelei tökéletesen kétsorosak, nyelv-formák, tompák, épek, simák, lágyak;
virágai vörösek, hegyök zöldes-sárgák. Rajza: Jacq. Schönbrunn. IV. t. 423., Botan. Mag. XIII. t. 457.,Salm-Dyck
28. §. t. 1.;
126.) a kétkétágu A. (A. dichotoma L.), levelei kardformák, fogasok.
VII. Gasteria (Duval pl. succul. hort. Alang. p. 6.), leplének csöve görbe, tövön hasas, a porodák a lepel tövéhez
nőttek. Mind jóreményfoki alig szárasodó cserjécskék. Virágai csüggők. Csinos kinézésük és szép virágaik kedvéért
igen gyakran tenyésztett növények, szobában is vígan élnek, és gazdagon virágoznak, számos (mintegy 43) fajai
csak egy falkát képeznek a Gasteriák vagy nyelv formák (Lingvaeformes 29. §.) falkáját. Leveleik többnyire
nyelvformák, laposak, kétsorosak, néha egyformátlan háromoldalúak, kunkorosan kétsorosak vagy soksorosak. — A
Gasteriak vagy rövidvirágúak (Breviflorae 127—133.) vagy hosszúvirágúak (Longiflorae) 134—170.). A
hosszúvirágúak vagy soksorosak (Multifariae 134—155.) vagy kétsorosak (Distichae 156—170.). A soksorosak
közül némelyek kopaszok (Glabrae 124—150.), mások érdesek (Asperae 151—155.). A kétsorosak vagy
bibircsósok (Verrucosae 156— 159.) vagy simácskák (Laeviusculae 160—170.);
127.) a feketéllő A. (A. nigricans Haw.), száratlan, levelei kétsorosak, széles-nyelvformák, nagyon vastagok, alulfölül domborúak, tompák, szálkavégüek, fekete zöldek, fényesek, fehéres pettyesek, porczos-épélűek; virágai
halványpirosak, metszetei széles zöld csíkkal. Rajza: Salm-Dyck Monogr. §. 29. f. 7.;
128.) a rövidlevelű A. (A. brachyphylla Salm-Dyck), az előbbitől csak laposabb, zöldebb és pirosabb levelei által
különbözik;
129.) az ékes A. (A. formosa R. et Sch.), levelei nyelvformák, simák, épek, tompák, szálkavégűek, fehéren és
feketén szalagosak;
130.) a csíkos A. (A. vittata R. et. Sch.). levelei kétsorosak, rövidek, vastagok alul-fölül domborúk, tompák,
épélüek, igen szépen fehér csíkosak;
131.) a Bowie-féle A. (A. Bowieana R. et Sch.), levelei kardformák, laposak, tompák, szálkahegyűek, kocsánkái a
vastag virágnál rövidebbek. A következőhöz hasonlít, levelei kétszerte hosszabbak;
132.) a szép A. (A. pulchra Jacq.), levelei kunkorosan kétsorosak, keskeny kardformák, hegyesek, simák, fényesek,
alulfölül fehér, szalagosan összefolyó pettyekkel. Rajza: Jacquin Schönbrunn. IV. t. 419., Fragm. botan. t. 112.,
Salm-Dyck 29. §. f. 2.;
133.) a foltos A. (A. maculata Thunb.), a széptől félig olyan hosszú, tompa levelei által különbözik. Rajza: SalmDyck Monogr. 29. §. f. 1.;
134.) a többpontú A. (A. pluripunctata R. et Sch.), levelei kardformák, kihegyzettek, zöldek, fehér pontokkal
bibircsós-érdesen telehintvék.;
135.) az élénken pontozott A. (A. laetepunctata R. et. Sch.), levelei egyenesek, hosszúk, egyformátlanul
háromoldalúak, számos nagy, tiszta fehér bibircsókkal gyönyörűen behintvék;
136.) a kétszínű A. (A. bicolor R. et. Sch.), levelei keskeny nyelvformák, tompák, alul-fölül domborúk, simák,
halványak, a legalsók alsó fele pettyesen márványzott;
137.) a bekent A. (A. lincta R. et Sch.), levelei nyelvformák, piszkosan, fehéren és barnán márványzottak, élei
szélesen porczosak;
138.) a késlevelű A. (A. acinacifolia Jacqu.), levelei kunkorosan kétsorosak, hosszúk (2'), késformák, hegyesek,
kopaszok, fényesek, élénk-zöldek, fehér-pettyesek, pettyei különváltak, majdnem szalagosan állók. Virágai (1
")
skarlátvörösek, zöldhegyüek, virágkocsánja 2—4 lábnyi. Egyike a legszebb fajoknak. Rajza: Jacqu. Ecclog. t. 31.
Botan. Magaz. t. 2369.;
139.) a fénylő A. (A. nitens R. et Sch.), az előbbitől leveleinek szétszórt pettyei által különbözik;
140.) a kardlevelű A. (A. ensifolia R. et Sch.), levelei nagyon hosszúk, egyenetlen háromoldalúak, ormosak,
összefolyó pettyesek;

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
huascha
huasiensis
huastecensis
huilcanota
huilensis
huilunchu
huincoensis
huitcholensis
huitzilopochtlii
humboldtii
humid
humifusa
humilis
hummeliana
humus
hungaricum
huotii
hurstii
hutchisoniana
hyalacanthus,
hyalacantha
hyalin, hyalina
hybocentrus
hybogonus
hyboplerus,
hyboplerus
hybridus
hybride
hydanthoden
hydrochoria
hydrogamia
hydrophorus
hylaea

ist eine indianische Bezeichnung
aus Inca Huasi, Bol.
benannt nach Harkunft: Huasteca,
NL, Mex.
aus Huilcanota, Südperu
aus Huila /Angola/ stammend
benannt nach wie bei den
Gigenborenen
benannt nach Herkunft. Huinco,
Peru
benannt nach Huitchol

Huascha indiánokról elnevezve
Huasiból való
Huastecaból való

glasig durchscheinend

áttetsző, üveges
dudoros közepű
dudoros, legömbölyített
bütyökkel teli, púpos bordájú

hualcanotai
Huilából való
az elsőszülöttről elnevezett
Huincoról elnevezve

Huitchol-ból való
azték istenről elnevezve
benannt nach A. von Humboldt
Humboldt-féle
nedves
niedergestreckt, nieder liegende
leterített, földre terített,
alacsonyan fekvő
nied / rig
alacsony
benannt nach V. Hummel
Hummel-féle
der Humus
talaj szervesanyaga, humusz,
televény
ungarisch
magyar
benannt nach Mr. Huot
Huot-féle
benannt nach Mr. Hurst
Hurst-féle
aus Hutchison
Hutchisonból való
stachelig, glasdornen, glasdorniger átlátszó, /üvegszerű/ tövis

höckig, gehantet
voller Höcker, buckelrippige
hybridisiert
basterd
wasserspalten
durch Wasser fortpflanzend
die Wasserbesstänbung, die
Hydrogamie
wassertragend
wald bewohnende

Készítette: Kiss László (Orosháza)

keresztezett
keresztezett, korcs, hibrid
vízbontó
vízzel terjedő
vízmegporzás
víztartó
erdőlakó

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)
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