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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 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kiss László Austrocactus longicarpus – egy új faj 

argentínából. 

A Sarnes-házaspár jóvoltából a dél-amerikai 

Austrocactusokról egyre több terepi leírást kapunk, 

amelyek többször is új fajokról tudósítanak. Kiss 

László orosházi gyűjtő cikkében az új fajt, az A. 

longicarpust ismerteti a hazai gyűjtőkkel, közreadva a 

termesztésben szerzett saját tapasztalatait is. 

„Az előző években feloltott, majd gyökereztetett 

Austrocactusok által szerzett tapasztaltakat megerő-

sítve, a leválasztott sarjak 2-3 hét alatt elkezdtek 

gyökeresedni. Úgy tapasztaltam, hogy az Austrocactus 

fajok többsége kimondottan jó növekedési eréllyel 

rendelkezik, de addig nem számíthatunk erre, amíg a 

gyökérrendszer ki nem fejlődik, és meg nem erősödik. 

Erre 1-1,5 év multával bízhatunk. A feloltott növé-

nyeknél valószínűleg gyorsabb a fejlődés üteme, de azt 

nagyban befolyásolja a választott alany faja (Opuntia, 

Echinocereus reichenbachii v. baileyi, Echinocereus 

triglochidiatus, stb.) Minden esetre azt a következtetést 

levonhatjuk, hogy a magról való szaporítás és a vegetatív úton való szaporítás közül ez utóbbi 

választása esetén kapunk gyorsabban eredményt. Azt viszont szem előtt kell tartanunk, hogy ez 

genetikai szempontból hátrányosabb, de célszerű a gyorsabb magfogás és a gyűjtemény 

kialakítása céljából végezni. Mivel az Austrocactusok nem önporzók, ezért a szaporítványok 

klónonként való nyilvántartása és jelölése elengedhetetlen.” 

A Közelről és távolról cím egy 1909-ben Amerikából országunkba küldött képeslap körüli 

bonyodalmakat takarja. Lehetne szerkesztőségi leveleknek is nevezni a korabeli Kert lap 

szerkesztőségébe küldött levelek alapján. Ezért nem találunk a címhez szerzőt. A Kert lap 

rovatának címe, a „Közelről és távolról” nagyon beszédes, mert nem az látszik közelről, mint 

távolról, no meg messziről sokféleképpen lehet „vakítani” az embert, ahogyan ezt ma is sokan 

sok helyen megteszik. A képeslap fekete-fehérben jelent meg a lapban. Az eredetit, a színest 

szövevényes úton sikerült megszereznem, melyet most teljes terjedelmében megcsodálhatnak 

kedves Olvasóink. A levelek (képeslap) feladói Igali Svetozár, a „Kert” lap alapítója és felelős 

szerkesztője, valamint Mágocsi-Dietz Sándor botanikus, egyetemi tanár. 

Nagy Sándor Mexikó a „Kaktusz Eldorádó” olyan írás, amelyből olvasmányosan 

megismerhetjük Földünk kaktuszokban leggazdagabb területét, országát. 

 

 

 



 

3 

 

 

Nem magas tudományos ismertetés, mert nem ez volt a szerző szándéka, hanem mindenki 

számára könnyen érthető fogalmazvány, olyan, amely többeket elindíthat az érdeklődés, a 

gyűjtés útján. Lehetnek vitatható tézisek, olyanok, amelyek egyik nézőpontból vitathatók, míg 

egy másikból nem. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a téma szakirodalma könyvtárnyi, 

nagyon-nagy könyvtárnyi! Ebből hozott össze a szerző rövid „vázlatot” más elfoglaltsága 

terhére, amelyért minden elismerést megérdemel. „Az aztékok jelképének központi alakja egy, a 

fügekaktuszon ülő, csőrében kígyót tartó sas, amely az aztékok eredetmítoszára utal, korábbi 

jelképük az aztékkaktusz volt. A mai Mexikó államcímere már a nyolcadik változat, melyet a 

nagy világesemény megrendezésétől, az 1968. évi Nyári Olimpia Játékok óta használnak, 

melybe szintén beemelték ezeket az azték motívumokat. Ez jól szimbolizálja azt a tényt, hogy az 

őslakos amerikai népek, törzsek élete, kultúrája elválaszthatatlanul összefonódott a természettel, 

annak ajándékaival. Nincs a világon még egy olyan ország, ahol a kaktusz család (Cactaceae) 

nagyobb faj és egyedszámmal képviselné magát, mint Mexikóban. A kaktuszok mindig élelmet, 

vizet és építőanyagot adtak a sivatag lakóinak. A szúrós fügekaktusz, a saguaro és az orgo-

nakaktusz édes gyümölcsöt terem. A fügekaktusz ma is a mexikói konyha egyik alapanyaga. A 

hordókaktusz vízforrásul szolgál, míg más fajokat tüzelőanyagként vagy élő kerítésként is lehet 

hasznosítani. Az őslakos népek, mint a huicholok, a hallucinogén peyote kaktusz kifőzött leve 

fogyasztásával léptek kapcsolatba isteneikkel. De a látomások előidézése mellett gyógyításra is 

felhasználták a növényt.” 

Ficzere Miklós A Posoni kert pozsgás növényei és a nem létező agávéja - Egy téves 

azonosítás nyomában. 

A szerző néhány éve a pozsgás növények ismeretének múltjával, történelmével foglalkozik, 

melynek során egyre több, eddig ismeretlen tények, adatok kerülnek napvilágra, amelyek sok 

mindenben megváltoztatják és jelentősen kibővítik eddigi tudásunkat. A Posoni kertben több 

pozsgás növény is ismertetésre került, de ezekből mindig csak a kétféle kaktuszt emelték ki a 

különböző szakirodalmak, pedig ha az aloé Lippay János által ismertetett jellemzőit figyelmesen 

elolvasták volna a botanikusok, könnyen rájöhettek volna, itt nem agávéról van szó! Idézet 

magyarul egy német nyelvű könyvből 1714-ből, s ebben az a mondat, amely tévútra vitte az 

azonosítást, figyelmen kívül hagyva mindazt, amit Lippay írt: 

„Innen a kertész ahhoz a táblához vezetett, - írja Müller - hová az úgynevezett narancsházból 

rakják ki az olasz fákat, növényeket (hortus italicus). Volt ott mindenféle gyümölcsfa, 

gránátalma, citrom, narancs, babér stb., számszerint 167, többnyire vörösre festett és zöld 

vaspántokkal övezett vedrekben. E valóságos ligetben még 780 különféle kis és nagy, égetett 

agyagedény volt, márványozottan barnára, zöldre és tarkára festve. Az ilyeneket az anabaptisták 

égetik. Némelyiken aranyozott angyalfej van, bár ami e díszítést illeti, az újrakeresztelők nem 

szívesen készítik. A többi növény közt volt áloé is, hosszú, hegyes, a széleken tövises, húsos 

levelekkel, körülbelül másfél rőf magas, állítólag minden hetedik esztendőben hoz egyetlen 

virágot. Leveleit a török asszonyok vízbe teszik, elrothasztják, azután pedig a megmaradó vékony 

rostokból vásznat szőnek a török ruhához.*” 

Leccinum J. García Morales Turbinicarpus 

Tamaulipasban. 1. rész. Leccium „Lex” Garcia 

biológus, szakember a növénytanban és az 

entomológiában (hatlábú rovarok tudománya), de 

mesterfokozatot ért el az erdészeti tudományban 

is a Nuevo Leóni Egyetemen. A kaktuszokat 

1994 óta tanulmányozza, és néhány új, tamauli-

pasi kaktuszfajt fedezett fel és írt le. A természet 

lelkes rajongója, aki nemcsak új taxonokat fedez 

fel, hanem egyúttal természetfotós is. Ebből adó-

dóan rengeteg élőhelyi képpel illusztrálja mon-

danivalóját, ami nehéz helyzetbe hozta a főszer-

kesztőt. A nagy kérdés volt, maradjanak-e ki képek írásából? Nos, nem maradtak ki, mivel ha-

sonló felvételeket ritkán láthat a magyar kaktuszkedvelő a hazai szakirodalomban. 
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A terepi munkája során a természetben az első Turbinicarpus példányokkal több, mint 15 évvel 

ezelőtt találkozott. Abban az időben nagy volt a láz új fajok felfedezésére, főként cseh, német, 

olasz és pár amerikai gyűjtő jeleskedett ezen a téren. A természetvédelmi törvények szigorítása 

nyomán azonban sok európai, japán és észak-amerikait megbüntettek, vagy kitiltottak Mexikóból 

a begyűjtött növények miatt. Leírása első részében a Gymnocactus alnemzetséghez tartozó 

növényekkel foglalkozik, a többivel a második részben. 

Fábián László Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút. 11. rész. „Nem róhatjuk Frič 

fejére, hogy némely nézete a világról és történéseiről egy kissé sajátságos, sokszor csak fantá-

ziájának eredménye. A kor akkori tudása a maihoz képest nagyon egyszerű volt. Tudományos 

eredmények hiányában főleg elméleteket és nézeteket gyártottak, ismertettek, melyek egyáltalán 

nem feleltek meg a valóságnak. Gyakran még az okozatokat sem vették figyelembe, akkor 

honnan ismerték volna fel az okokat? Ennek ellenére fontosnak látom leírni Frič elképzeléseit és 

felfedezéseit, bár sokan majd legyintenek gyerekes filozófiáján, azonban figyelmes elolvasásukat 

követően talán felfedezik bennük haladó néze-

teit is. Az elért eredményei ezzel szemben na-

gyon is modernek, sokukat a mai napig nem 

tudták túlszárnyalni, de még csak kiértékelni 

sem. Sok kísérlete viszont nagyban elősegí-

tette az emberiség élelmezési gondjainak meg-

oldását, példaként a szójafajták nagy hozamú 

fajtáinak nagyüzemi előállítását is említhetem, 

melyeket akklimatizált Közép-Európa klímá-

jához (…) Az első komoly összecsapása Frič-

nek a hitleri Németországgal már 1935-ben 

megvolt. Albert Einsteinről elnevezett egy 

növényt, a másikat Adolf Hitlerről nevezte el, 

és ezt a tettét közre is adta. Röviddel a megjelentetést követően Frič látogatókat kapott. A 

Božinka előtt megállt egy agyonfényesített Mercédesz, melyből két férfi szállt ki, kevésbé 

csúnyább uniformisban. Az egyikük oldalán kard lógott, bizonyosan magas rangú személyről 

lehetett szó. Az üvegházba lépve kinyújtott, felemelt karral üdvözölte Fričet, és érdeklődni 

kezdett az „adolf hitler” növényről. A vezér nevének kiejtését követően újra fellendítette a 

jobbját. Frič hosszasan vizsgálgatta a személyt, és a szurtos köténye mögül csak úgy leengedte 

az egyik kezét. ” 

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 

linkjén: 

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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Írta, összeállította: Szabó Gábor 

 

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. 

 

- Gyökérgümők. (Rhizobium-szimbiózis) 
A szimbiózisok legismertebb, gazdasági szempontból is legjelentősebb, így igen alaposan 

tanulmányozott formája az, amely a nitrogénmegkötő Rhizobium-fajok és a Leguminoase között 

valósul meg. A sejtfalon való átjutást a pektinoldó (poligalakturonáz) enzim teszi lehetővé, 

amelyet a baktériumokkal való érintkezés következtében a gazdanövény termel. A fertőző 

baktériumok egy nyálkaanyagú infekciós tömlő vagy infekciós fonál képződésével több 

kéregsejten áthaladnak, majd elérik az endodermiszt, illetve a periciklust (5. kép). A sejtek, a 

baktériumok és a gazdanövények által közösen szintetizált növekedési anyagok jelenlétében 

osztódásba kezdenek, és apró sejtű gümőszövet 

keletkezik, amelynek tartalmát a baktérium sejtek 

teljesen felemésztik. A növekedési anyag az 

infekciós fonal előrehaladását és a gümőszövet 

képződését is indukálja. Ennek az előállításához a 

triptofánt a növény választja ki, de az indol-

ecetsavvá való átalakítását a baktérium valósítja 

meg. Az infekciónak ez az első fázisa tisztán 

parazitizmus, a gümőszövet keletkezése pedig a 

gubacsképződéssel analóg jelenség. A megtáma-

dott növény első védekező reakciója abban nyíl-

vánul meg, hogy az infekció meghatározott he-

lyekre lokalizálódik. A behatolást követi a bak-

tériumok erőteljes szaporodása, aminek követ-

keztében a gümöcskéknek mind több sejtje fertő-ződik meg. A baktériumos szövet kialakulása 

után a központi henger perikambriumából szállítónyalábok lépnek a gümő szövetébe. Ebben a 

fázisban következik az elemi nitrogén megkötése. Amikor a baktériumok szaporodása egy 

bizonyos fokot elér, megkezdődik azok enzimatikus elbontása, felemésztése a gazdanövény által. 

Ily módon a növény a baktériumok által korában elvont szénhidrátvegyületeket visszaszerzi, és 

azonkívül a baktériumok révén megkötött nitrogént is hasznosítja. Ebben a fázisban tehát 

egyoldalúan a gazdanövény profitál. Mivel nem kerül valamennyi baktérium felemésztésre, 

következésképpen a növény elhalásával és a gümőszövetek szétesésével a baktériumok 

visszakerülnek a talajba, és újabb növényi egyedeket imficiálnak. Gümők csak nedves talajban 

képződnek. A hőmérséklet szintén igen fontos tényező, 12 
°
C-os talajhőmérsékleten erősen 

lelassul, 36 
°
C-os hőmérsékleten pedig mind a növények, mind a baktériumok károsodnak. A 

növények növekedése és a gümők képződése szempontjából a 24 
°
C-os hőmérséklet látszik 

optimálisnak. A gyökérbaktériumok, mint obligát aerob mikroorganizmusok, az oxigén hiányra 

rendkívül érzékenyek. Csak jól szellőzött talajokban és csak a talaj felületi rétegeiben 

 

 

 

5. kép 
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elhelyezkedő gyökérrészeken képződnek bőségesen. A gümőbaktériumok számára a molibdén 

nélkülözhetetlen. A gazdanövények bőséges nitrogénellátása esetén gümők nem képződnek, így 

azt az általános következtetést vonták le, hogy a gümők csakis nitrogén éhség esetén fejlődnek. 

- Mikorrhiza 

Mikorrhizán egy gomba (rendszerint Basidiomycetes) és egy magasabb rendű növény 

szimbiózisát értjük, de ez nem a két partner tiszta kölcsönösségén alapuló szimbiózis, hanem 

egyensúlyi állapotban maradó parazitizmus. Ha az egyik partner életkörülményeiben zavarok 

mutatkoznak, a másik partner parazitává lesz. A növények nagy száma él gombákkal együtt, 

kivétel a Cruciferae és a Cyperaceae, valamint a vízinövények képeznek, ahol a mikorrhiza 

gombák teljesen hiányoznak. 

Ektotróf mikorrhiza 

Az együttélés egyik gyakori formája, amelyet sok erdei fa (különböző fenyők és tölgy) esetében 

ismerünk. A fák gyökérvégeit a gombamicélium vastag szövedéke kucsmaszerűen vonja be (6. 

kép). A hifa általában a gyökér kéregszövetének intercellulárisaiba hatol be, és a gazdanövénytől 

asszimilátumot von el, ugyanakkor a maga részéről a hiányzó gyökérszőrök funkcióját pótolja, 

mivel a talajban messze kiterjedő micélium vizet és ionokat vesz fel. Az ektotróf mikorrhiza 

esetében is csak meghatározott fajok tudnak egymással szimbiózisba lépni. 
 

  6. kép 
 

Endotróf mikorrhiza 

Az ektotróf mikorrhizával szemben a gombák a gazdanövényben intracellulárisan növekednek. 

Ilyen esetet találunk az Orchideák gyökerében. Magvaik is csak akkor csiráznak, ha a mikorrhiza 

gomba jelen van. A gombahifák a gyökérkéregsejtekben felgombolyodva találhatók, és 

valószínűleg abból is táplálkoznak. A mélyebben fekvő sejtekben ellenben a gazdanövény jut 

uralomra, és megemészti a gombafonalakat. Mikorrhiza a természetben csak ott képződhet, ahol 
a növekedő gyökerek és a megfelelő gomba van. A gyökér és a megfelelő gomba érintkezése 

azonban még nem biztosíték arra, hogy mikorrhiza is keletkezik. A külső körülmények a 

gazdanövény rezisztenciáját növelheti vagy csökkentheti. Gazdag mikorrhiza pl. az erdeifenyők 

gyökerén csak akkor keletkezik, ha a N, P, K, és Ca a talajból hiányzik. De fontos tényező a fény 

is, és a gyökerek cukor feleslege. 

 

4. PARAZITIZMUS 

 

A paraziták a gazdanövény testébe behatolnak, ott különböző módon megtelepednek, 

anyagcseréjébe bekapcsolódnak. A támadó organizmust parazitának, a megtámadottat gazdának 

nevezzük. A gazdanövény és a parazita függőségi viszonya különböző mértékű lehet, de mindig 

tükrözi azokat az erőviszonyokat, amelyeket a két partner képvisel. A parazitáknak csak egy 
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része táplálkozik közvetlenül élő szövetekből (biotróf parazitizmus), mások először toxikus 

hatású anyagokat választanak ki, amellyel a gazda szöveteit bénítják, illetve elpusztítják, és azon 

szaprofita módon élnek, (nekrotróf parazitizmus). A taplógomba (Polyporus) élő fára telepszik, 

és azon előbb parazitaként élősködik, majd amint a fa elpusztul, szaprofita életmódra tér át. A 

fajok száma, amelyen egy parazita meg tud telepedni, a legtöbb esetben korlátozott. Szélsőséges 

példaként a Verticillum albo-atrumot, a hervadásbetegségek előidézőjét lehet megemlíteni, 

amely több mint 70 génuszba tartozó növényt képes megtámadni. A másik extrém példa, ha a 

parazita csak egyetlen génuszon képes megtelepedni, pl. a rozsda- és lisztharmat gombák. A két 

extrém típus között számos átmenet van. A parazita életmódra példa a fagyöngy (Viscosum 

album), mely részben tűlevelű fákon, részben lombos fákon élősködik: almán, körtén, hárson, 

stb. A magasabb rendű növények körében egyik típusos teljes parazita a herefojtó aranka 

(Cuscuta europeana). Klorofill mentes hajtása és pikkelyszerű kicsiny levelei autotróf 

táplálkozásra képtelenek, ezért számos hausztóriumot növeszt a gazdanövény testébe, amelyek 

mind a xilámban, mind a floemben megjelennek. A sejtfalak feloldásához szükséges enzimekkel 

rendelkezik. 

- A parazita és gazda kölcsönhatása 

A magasabb rendű paraziták növekedését és fejlődését gátló hatása a víz és az ásványi sók, 

illetve a szerves anyagok elvonásában nyilvánul meg. A vízelvonás következtében a 

gazdanövénynek új egyensúlyt kell kialakítania. A parazita rendszerint sokkal erőteljesebben 

transzspirál és a gazdától a vizet nagymértékben elvonja. Ez gyakran összefüggésben van azzal a 

ténnyel, hogy a paraziták sztómáik reguláló képességét részben vagy egészben elvesztették. A 

parazita szinte korlátlan vízleadása következtében egész nap növeli szénhidrát és egyéb szerves 

anyag tartalmát, és ezzel az ozmotikus hatású anyagok állandó újraképzését. A vízárammal 

együtt kétségtelenül ásványi anyagok is átjutnak a parazitába. Mindenesetre feltűnő a 

hemiparaziták magas hamutartalma. Méltók azok a megállapítások, hogy a parazita növények 

kálium és foszfortartalma többszöröse a gazdanövény foszfortartalmának, míg a kalciumtartalma 

lényegesen kisebb. Az eddigi analízis eredmények kétségtelenül azt a benyomást keltik, hogy a 

paraziták szelektív ionfelvételre képesek. Ez megnyilvánul abban, hogy a nélkülözhetetlen 

elemek különösen nagy mennyiségben halmozódnak fel bennük. A kölcsönhatás a legtöbb 

esetben nem marad meg egyensúlyi helyzetben, az egyik előbb-utóbb elpusztul. 

- A betegség kialakulása 

Az élősködő gombák, a baktériumok hatása különböző. A megtámadott szerv rendszerint elhal, 

vagy azon gubacsok képződnek (7. kép), tehát a normális növényi alaktól eltérő formák jönnek 

létre. Főleg parenchimából álló hipertrófia keletkezik. A Melandrium album (fehér mécsvirág) 

nővirágjában porzók keletkeznek, ha Microbotryum violaceum (üszöggomba) támadja meg. Az 

Uromyces pisi rozsdagomba az Euphorbia cyparissiast (farkas kutyatej) szokta megtámadni. A 

fertőzés hatására a növény sterillé válik, rövid és vastag levelei képződnek, a hajtás pedig nem 

ágazik el. Tehát olyan nagymértékű elváltozást hoz létre, hogy a faj alig ismerhető fel (8. kép). 
 

7. kép    8. kép 
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A betegség kialakulását a két partner vitalitásbeli különbsége határozza meg. A parazitának azt 

az életmegnyilvánulását, amellyel a gazdanövényt beteggé teszi, patogenitás néven foglaljuk 

össze. A patogenitás jelensége sokkal bonyolultabb, mint első pillanatra látszik, mert jelentheti a 

gazdanövény mechanikai sérülését, a tápanyag vagy a víz elvonását, sőt mérgezését. Némely 

parazita enzimjeivel elroncsolja a gazdanövény szöveteit. Másoknál viszont a toxinok hatása 

jelentős, amellyel a gazdanövényt a behatolás helyén vagy attól távolabb is károsítja. A fertőző 

hervadást okozó toxinok a Fe és Cu ionokkal vízoldékony komplexet képez, elvonja azokat a 

normális anyagcserétől, emiatt elsősorban a Fe tartalmú enzimrendszereket blokkolja. A 

likomarazmin és fuzarin vaskomplexek a levelekben felhalmozódnak, ahol a Fe egy része 

felszabadul, és magas koncentrációja következtében mérgező hatású. A betegség kezdeti 

szakaszában a károsodás csak fiziológiai, amely az enzimháztartást zavarja, a plazma 

permeábilitásának és a légzés intenzitásának változásában nyilvánul meg. A szénhidrát és 

nitrogén anyagcserében is zavarok keletkeznek: bizonyos cukrok átalakulnak, a szénhidrátok 

lokálisan felhalmozódnak, megváltozik az aminosavak és fehérjék viszonya stb. Végül 

jelentkezik a betegség ismert tünete, amely már relatív erőteljes morfológiai elváltozásokkal jár, 

pl. megjelennek a levélfoltok és a hervadás, rákos daganatok, boszorkányseprű, stb. képződnek. 

- A gazdanövény rezisztenciája 

A gazda a parazitával szemben bizonyos ellenállást fejt ki. A rezisztencia alapulhat anyagi 

hatáson, de lehet funkcionális is. A rezisztenciát meghatározó tulajdonságok alapján 

megkülönböztetünk: 

(1) passziv rezisztenciát, amikor a védelem a sejt, illetve szövetek szerkezeti és fiziológiai 

adottságai biztosítják, 

(2) aktív rezisztenciát, vagyis a sejteknek azt a képességét, hogy a parazitára vagy annak 

anyagcsere-produktumaira jellemző módon (védekezési reakcióval) tud válaszolni. Ezt a 

képességet immunitásnak is nevezzük. A védekezési reakció bizonyos esetekben autonóm 

jellegű, amely a parazitát gyengíti, megtelepedését lokalizálja, de eliminálni nem tudja. Lehet a 

védekezési reakció indukált jelegű is, amikor a parazita szenzibilizálja a gazda szövetét, így egy 

második infekció mindaddig lehetetlen, amíg az első tart (infekcióhoz kötött immunitás). A 

növényekben a fertőzéstől függetlenül is jelen lehetnek bizonyos vegyületek, amelyek mint 

antimetabolitok a rezisztenciában jelentős szerepet visznek. 

- A növényi rák 

A korlátozott növekedésű sebkallusszal ellentétben a rákszövet 

növekedése korlátlan, rosszindulatú, irreverzibilis, differenciá-

lódási képességét és polaritását a normális szövetekkel ellentétben 

elvesztette és fiziológiailag képes a fertőzés helyétől távoli helye-

ken másodlagos tumorokat (metasztáziát) létrehozni. A növényi 

sejtek tumorrá alakulásának első fázisa a szövetek sérülése, és a 

sérült állandó osztódásra serkentése. Ezen utóbbi fázisban úgy 

látszik, hogy a baktériumok egy tumor-indikáló anyagot adnak át a 

sejtnek, aminek következtében azok tumor sejtekké alakulnak (9. 

kép). 

 

5. EGYÉB ÖKOLÓGIAI HATÁSOK 

 

Idetartoznak az úgynevezett tropizmusok vagy trópiás mozgások. 

Ezekkel egy előző részben már részletesen foglalkoztam. Itt csak 

még egyszer felsorolom a tropikus hatásokat: geotropizmus, 

fototropizmus, kemotropizmus, termotropizmus, haptotropizmus, 

traumatropizmus. Szerintem kellene legyen még egy, általam 

mágnesestropizmusnak nevezett állandó, kívülről jövő hatás, 

amelyet írásom előző részében részletesen kifejtettem. 

 

Írta, összeállította: Szabó Gábor, Brassó, Négyfalu 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

1. A szabadba kihelyezett növényekre előnyösen hat a nappali és éjszakai órák hőmérsékletének 

változása. Emiatt védekezni nem kell, mert ilyenkor edződnek a változásokhoz, amely majd 

elősegíti alkalmazkodásukat a teleltetés körülményeihez. Az üvegházakban és fóliasátrakban 

elhelyezett növények légterét intenzíven szellőztessük az erős napsugárzás okozta erős 

felmelegedés mérséklése céljából. A nagyobb hőmérséklet különbség miatt szellőztessünk 

éjszaka is. 

2. Augusztusra már megszokták növényeink az erős napsütést, ezért az „árnyékkedvelő” fajok 

kivételével megszüntethetjük az árnyékolást. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet és a júliusi 

gondozási tanácsok 3. pontjában szakirodalom alapján írtakat, hogy vannak árnyékkedvelő fajok. 

Saját gyakorlati tapasztalatom alapján csak a napsütéshez való hozzászokás időtartamában 

létezik különbség. Az árnyékkedvelőnek tartott ún. „levélkaktuszok” is hozzászoknak a tűző 

napsütéshez, anélkül, hogy ez bármilyen problémát jelentene. Sőt! Kedvező hatása a virágzás 

szokatlan bőségében jelentkezik. 
 

 Epiphyllum oxypetalum 
 

3. A hónap végével fejezzük be a tápoldatozást, és amennyiben tartósan csökken a hőmérséklet, 

úgy az öntözés mértékét is csökkentsük. A tápoldatozás befejezésének célja, hogy növényeink 

beért állapotban jussanak a teleltetés időszakába. 

4. Miután a virágzás zöme megtörtént, gyűjthetünk magokat azokról a fajokról, amelyeknél a 

termés már beért. Beért termésünk akár múlt évi is lehet, mert egyes fajok termésének beérése 

hosszabb időt vesz igénybe. A magokat mindig tisztítsuk meg a hozzátapadt gyümölcshústól és 

egyéb maradványoktól. A magvakat lehetőleg papírtasakban tároljuk, mivel így az átszellőzése 

biztosított, és soha ne feledjük felírni a fajnevet. 

5. Dugványokról még mindig szaporíthatunk. A levágott dugványok metszési felületét szellős 

helyen 1-2 hétig hagyjuk beszáradni, majd folyamhomokba helyezzük, ahol tavaszra meg is 

gyökeresedik. 

6. A növényvédelemre továbbra is figyeljünk. A nyári időszakban különösen az atkák jelentenek 

veszélyt, közülük leginkább a takácsatka. A csiga viszont folyamatosan károsíthat, főleg 

nedvesebb időszakban, s ez a veszély az őszi esősebb időben, vagy a hűvösebb, harmatos 

reggelek beköszöntével válik teljessé. 

Ficzere Miklós 
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141.) a fehérlő A. (A. candicans R. et Sch.), az előbbihez nagyon hasonlít, nagy, mindenütt 

összefolyó pettyei által különbözik; 

142.) a Bayfield-féle A. (A. Bayfieldii Salm-Dyck), levelei kunkorosan soksorosak, 

félhengerdedek, keskenyek, alól-fölül sorosan pettyesek, pettyei számosak, különváltak, kevéssé 

kiállók, virágai aprók, alig görbék. Rajza: Salm-Dyck 29. §. f. 14.; 

143.) az elnyúlt A. (A. elongata Salm- Dyck), az előbbitől egyedül háromoldalú levelei és 

szalagosan összefolyó pettyei által különbözik. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 15.; 

144.) a kecses A. (A. venusta R. et Sch.), levelei kardformák, hosszúk, fényesek, fehérpettyesek, 

pettyei számosak, kissé kiállók, levele nagyon porczos; 

145.) a hálós A. (A. dictyodes R. et Schf), levelei kardformák, fehérpettyesek, a fiataloké szépen 

fehér-hálósak; 

146.) az ámító A. (A. decipiens R. et Sch.), levelei kunkorosan soksorosak, háromoldalúak, fölül 

válasak, alul ormosak, tövön szélesek, hegyesek, feketés-zöldek, homályosan, szalagosan fekete-

pettyesek, simák, fényesek, épélűek; levelei mint a következőnek, éltének első éveiben érdesek, s 

csak később lesznek simák és fényesek. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 16.; 

147.) a fényes A. (A. nitida Salm-Dyck), hasonlít az előbbihez, levelei zöldek, fehér-pettyesek. 

Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 17.; 

148.) a háromoldalú A. (A. trigona Salm-Dyck), levelei kunkorosan soksorosak, 

háromoldalúak, fölül vállasak, alul egyenetlen oldalúlag ormosak, tompák, szálkahegyűek, 

zöldek, fényesek, alul-fölül szalagosan pettyesek, élük és gerinczök bibircsós-fogas. Rajza: 

Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 18.; 

149.) a kopasz A. (A. glabra Salm-Dyck), az előbbihez nagyon hasonló, de visszahajlott, 

erősebb, bibircsósan kiálló fehér-pontos, érdes levelei által különbözik. Rajza: Salm-Dyck Mon. 

29. §. f. 19.; 

150.) a habos A. (A. undata R. et Sch.), levelei nagyon egyenetlen háromoldalúak, habosan 

ferdék, feketés-zöldek, fehér-pettyesek; 

151.) az álormos A. (A. subcarinata Salm-Dyck), levelei kunkorosan soksorosak, nyelvformák, 

egyik oldaluk nagyon csonkított, fehér-bibircsósak, élük porczos-fűrészes; 

152.) a borostás A. (A. strigata R. et Sch.), levelei egyenetlen háromoldalúak, nagy, fehér, néha 

összefolyó bibircsósak, hegye felé borostások; 

153.) az ormos A. (A. carinata Mill.), az előbbihez nagyon hasonlít, de kisebb, pettyei 

elszórtabbak, virágai tövön vörösek, középen fehérek, hegyök zöld; 

154.) a picziny A. (A. pusilla R. et Sch.), a legkisebb faj, levelei igen rövidek, nagyon 

egyenetlen háromoldalúak, hibircsós-érdesek; 

155.) a sarjadzó A. (A. sobolifera R. et Sch, sarjai számosak, levelei rövidek, egyenetlen-

háromoldalúak, bibircsósak, fogasok; 

156.) a közép A. (A. intermedia Haw.), száratlan, levelei keskeny-nyelvformák, fölül homorúak, 

fényesek, számos fehér laposacska bibircsókkal fedettek, élei bibircsós-érdesek. Rajza: Salm-

Dyck Monogr. 29. §. f. 24.; 

157.) a nagyonérdes A. (A. scaberrima Salm- Dyck), hasonlít az előbbihez, de bibircsói 

nagyobbak, a levelek tövéhez közel fehérek, a levelek hegyén és élén szarvneműek, átlátszók. 

Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 26.; 

158.) a szömölcsös A. (A. verrucosa Mill.), levelei kétsorosak, igen keskeny nyelvformák, 

hegyesek, sötét-zöldek, számos igen apró krétafehér bibircsókkal behintettek. Rajza: Botan. 

Magazin XXII. t. 837., Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 25.; 

159.) az álszömölcsös A. (A. subverrucosa Salm-Dyck), levelei kétsorosak, nyelvformák, fölül 

laposak, tompák, szálkahegyűek, sorosan fehérbibircsósak, élők fogas-fűrészes; 
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160.) a szűklevelű A. (A. angustifolia Salm-Dyck), levelei kétsorosak, nyelvformák, alul-fölül 

domborúk, sötét-zöldek, számos apró fehér bibircsóval behintvék, porczélűek, bibircsós-fogasok. 

Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 30.; 

161.) a kivájt A. (A. excavata Willd.), levelei kunkorosan-kétsorosak, fölül kivájtak, élénk-

zöldek, fehér-pettyesek, porczos-fűrészesek; virágai alul vörösek, középen fehérek, végök 

élénkzöld. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 22.; 

162.) a barázdás A. (A. sulcata Salm-Dyck), levelei kétsorosak, széles nyelvformák, kétolda- 

lon csonkítottak, fölül barázdások, élénk-zöldek, fehér-pettyesek, bibircsós-fürészesek; 

163.) a szegletes A. (A. angulata Willd.), levelei kétsorosak, széles nyelvformák, fölül 

barázdások, két oldalon csonkítottak, szalagosan fehér pettyesek. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. 

§. f. 29.; 

164.) a mocskos A. (A. conspurcata Salm- Dyck), az előbbiekhez hasonlít, de leveleinek 

számtalan homályos pettyei által felismerhető. Rajza: Salm-Dyck Monogr. 29. §. f. 31.; 

165.) a kétsoros A. (A. disticha R. et Sch.), sötétzöld, nem csonkított oldalú levelei, nagy, 

ritkább, szépen tarkázott pettyei által különbözik az előbbitől, sarjai számosak; 

166.) a sima A. (A. laevis Salm-Dyck), levelei nyelvformák, duzzadtak, tompák homályos apró 

pettyekkel márványzattak, nagyon simák; 

167.) a pettyes A. levelei kétsorosak, nyelvformák fehérpontosak, simák, fölül dombordadok, 

alul barázdások. Rajza: Salm-Dyck Monograph. §. 29. f. 9.; 

168.) az álfeketéllő A. (A. subnigricans Spreng.), az előbbitől a fölül válus, keskenyített hegyű 

levelei által különbözik. Rajza: Salm-Dyck Monograph. §. 29. f. 10.; 

169.) a tompalevelű A. (A. obtusifolia Salm-Dyck), az előbbiekhez hasonlít, de homályos, sima, 

széles , rövid és tompa levelei által különbözik. Rajza: Salm-Dyck Monograph. §. 29. f. 37. 

170.) a lágy A. (A. mollis R. et Sch.), levelei kétsorosak, nyelvformák, tompácskák, alul-fölül 

domború, homályosan foltosak, porczos-élűek, fűrészesek, lágyhúsú, bársony-tapintatu levelei 

által könnyen felismerhető. Rajza: Salm-Dyck Monogr. §. 29. f. 32. Forskal (Flor. aegypt.-arab.) 

még két fajt ír le, melyek mindeddig tökéletesen nem ismeretesek u. m.: 

171.) a tüskétlen A. (A. inermis Forsk.), levelei húsosak, rozsdaszinbe-hajlók, fehér-foltosok, 

alól domborúk, fölül válusok, két kiálló hosz-vonallal, élük vastag, porczos, átlátszó. Arabiában; 

172.) a függő A. (A. pendens Forsk.), függő, levelei kétsorosak, hüvelyzők, virágai fürtösek, 

sárgák. Arabiában honos.  
 

Az Aloe mollis ma mint Gasteria disticha, és az Aloe obtusifolia mint Gasteria disticha. Salm-Dyck, J. S. von: 

Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi, Aloe, 1. köt., 29.38. és 29.37. ábra. (1849-1863) 
 

                    
 

 



 

12 

 

 

 
 

Az Aloe sulcata ma Gasteria carinata. Salm-Dyck, J. S. von: Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi, 

Aloe, 1. köt., 29.52. ábra. (1849-1863) 
 

Az Aloek felette keserű nedvvel bírnak, mely megkeményedve Aloe név alatt mint hathatós 

orvos-szer ismeretes; ez egy vonatanyagot (Extractivstoff) tartalmazó gyanta, mely a levelek 

felbőre alatt saját edényekben van, s melyet valószínűleg minden nagyobb fanemű Aloe-fajból 

nyernek, a többi szövete a leveleknek nagysejtes , nedvdús, nedve nyálkás és kesernyés. Az 

Aloénak a kereskedésben előjövő többféle fajtái úgy látszik nem függenek annyira a fajok 

különbféleségétől mint a készítés módjától; de mindez, ámbár az Aloe egy a legrégibb és 

leghíresebb orvosszerek közül, mai napig sem bizonyos, s mint Endlicher (Die 

Medizinalpflanzen. Wien 1842. p. 49.) mondja: „számtalan más, épen olyan nevezetes 

tárgyakkal együtt, mind addig bizonytalan marad, míg az utazó természetbúvárok nagyobb 

dicsőséget lelnek a természeti tárgyakról való ismeretünket új alakokkal szaporítani, hogysem a 

már rég ismert tárgyaknak az emberhez való viszonyát felderíteni, és számos igen fontos külföldi 

orvos- és táp-növényeknek még egészen homályos történetét ott helyben megvizsgálni.“ És 

Schleiden még 1857-ben azt Írja (Handbuch der botan. Pharmacognosie p. 459.) „Mit az Aloe 

készités módjáról beszélnek, még igen bizonytalannak látszik.“ Közönségesen a kereskedésben a 

fényes (A. lucida), a máj- (A. hepatica) és a ló aloet (A. caballina) különböztetik meg. Az első 

faj, melyet soccotorai vagy jóreményfoki Aloenak is neveznek (Aloe de Capo) a legjobb. Ezt 1-2 

mázsás bivalbőrrel bevont ládákban a Jóreményfokról hozzák, a szabálytalan darabok barnás 

zöldek, álviláglók, kagylós törése fényes, apró, átlátszó, barnavörös szálkákká könynyen 

szétdarabolható, pora sáfrán-szinű, ize nagyon keserű, szaga sajátságos, kellemetlen, a melegben 

meglágyul, meggyújtva gyenge lánggal ég, borszeszben egészen feloszlik, vízben az aloegyanta 

nem oszlik fel. 25-32% gyantából és 75-68% aloekesernyből áll. Ez állítólag a levágott és meleg 

vízbe dugott levelekből önként foly ki. — A második faj (= A. vulgaris, barbadensis, 

Muzanbrun, de Mocca, indica) homályos barna, ezt a levelek kipréselése által nyerik. — A 

harmadik faj a ló-aloe, fekete, egyes vörös pontokkal, földdel, kavicscsal stb. keverve, erről azt 

hiszik, hogy a növények kifőzése által állítják elő. — A főfajok, melyekből az aloe-gyantát 

 

 

 



 

13 

 

 

nyerik, általános vélemény szerint, a soccotorai (A. soccotorina Lam.), a közönséges (A. vulgaris 

Lam.), a faforma (A. arborescens Mill.), a fürtös (A. spicata L.) és a Commelyn-féle (A. 

Commelyni Willd). — (V. ö. Thunberg de Aloe, Upsaliae 1785. — Haworth Synopsis plantar, 

succulentar. Londini 1812. — Idem: Supplem. plant. succul. London 1819. — Idem: Plantae rar. 

succulent, in Philosophical Magazine 1823. 1824. — Salm-Reiferscheid-Dyck Verzeichniss der 

verschiedenen Arten .... Aloe etc. Düsseldorf 1827., idem Monographia generis Aloes et 

Mesembrianthemi. Düsseldorf 1836—1849. V. Vol. 4° 285. tab. — Schultes System: Veget. 

Vol. VII. p. 631—715. — Kunth enumerat, plantar. IV. p. 492—548.) 

(K. Gy.) 

 

Aloe (gyógyszertani tekintetben). — Hatályos alkatrészei: Aloin és aloegyanta. 

Hatása: 1-ör: A bélhuzamra. A keserű ize által kitűnő aloe kis adagban serkentőleg hat az 

emésztés szerveire, növeli ép úgy a bélhuzam, mint az ezzel összeköttetésben álló máj 

kiválasztásait. Nagyobb, 3—10 szemerig menő adagban növekedő bélhuzam - kiválasztásokat 

okoz, melyeknek összeállása azonban nem folyó, mint a senna és sók által okozott, de pépalaku; 

hatása is később áll be mint a legtöbb más hashajtó-szereké, legtöbbször 6—10 óra is elmúlik, 

mig eredménye észlelhetővé válik. Hevítő, a végbélt különösen igénybe vevő és innét a 

szomszédságban fekvő női nemzési szervekre kiterjeszkedő hatást nem ok nélkül tulajdonitnak 

az aloénak, a mint ez a végbéltájra gyakorolt erősebb nyomásból, és aranyereseknél az aranyéri 

edényekből kinyomuló vérzésekből és a nők erősebb havadzásából felismerhető. (A végbélre 

gyakorolt ezen sajátságos hatásánál fogva Bugát az aloét „végizgá“nak akarta neveztetni.) Ezen 

elmondott hatásánál fogva az aloe kis mennyiségben emésztési gyöngeségnél, a bélhuzam 

elnyákosodásánál és tétlenségénél, továbbá sárgaságnál és sápkórnál adatik, mint szintén olyan 

nyákos aranyereknél, hol szívós, üvegalakú nyák nagyobb mennyiségben választatik el, vagy az 

aranyéri folyások félbeszakadásánál, ha ennek következtében baljóslatú jelenetek: szívdobogás, 

szédelgés, gutaütési rohamok stb. lépnek fel, és ezeknek megszüntetése a végbél visszereire 

gyakorlandó erősebb behatások által czéloztathatik, nem különben havitisztulás elmaradásánál, 

vagy igen gyengén folyó ha- vadzásnál is adatik. — Az aloe kis adagban Wedekind szerint 

gyakran húgycső merevedéseket okoz, és a nemi ösztönt növeli. Greenhow pedig húgyhajtó erőt 

is tulajdonit annak, mely állítást Moiroud kísérletei is erősitik. Az aloe mint hashajtó-szer Pereira 

szerint közép helyen áll a rhabarbara és senna, — Vogt szerint pedig a jalapa és rhabarbara közt. 

A rhabarbarától az aloe, — mint Pereira mondja, — a vastagbelekre és a medencze szerveire 

gyakorolni szokott jobban ingerlő hatása, a sennától pedig kevésbé erős hatása, és a gyomor 

felizgatása által, — melyet kis adagban szokott előidézni,— különbözik. Hatása kevésbbé heves 

mint a jalapáé és scammoniumé, és az altesti szervekben erősebb vértorlódást hoz elő mint ezek. 

Denman azt mondja, hogy ámbár terhességnél az aloe nem szokott is alkalmaztatni, ő 

mindamellett is az aloe-labdacsok széket eszközlő szerül alkalmazásánál semmi hátrányt nem 

látott. Elsoványodás, a végbél szorai és béllob, melyeket Greenhow az aloe készítmények 

hosszabb használatánál tapasztalni akar, — Pereira szerint — minden esetre más okoktól 

származtatandók. 2-or: Hatása az edényrendszerre. Érverési gyorsaságot fokozó hatását nem 

észlelteték, mint szinte — Clarus szerint — ép oly kevéssé rovathatik rá az úgy nevezett hevítő 

hatás. — Most az átalánosan elmondottakat kellő csoportokra osztva, az aloe következő 

betegségekben szokott használtatni: 

1. Étvágyhiány és emésztetlenségnél, melyhez egyideüleg székrekedés van csatlakozva, mely az 

emésztési szervek tétlenségétől a nélkül függ, hogy hozzá valamely helybeli izgatás volna 

társulva; — az aloe néha mint gyomorjavító szer kis adagban rendeltetik. 

2. Szokványos dugulásoknál, mely hiányos epe-kiválasztással és az alsó bélhuzam 

petyhüdtségével, különösen olyan személyeknél, kik rásztkorban — hypochondria — 

szenvednek, vagy foglalkozásaiknál fogva kevés testmozgásban részesülhetnek (szobában ülők, 

tudósok, hivatalnokok sat.) gyakran előfordul, — az aloét gyöngén hajtó szerül kissé nagyobb 

adagban adjuk. Ép úgy az emésztet összehalmozódásainál a vastagbélben, mely nőknél épen nem 

ritka eset. 
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3. Az aloe gyakran alkalmaztatik a havi tisztulás előidézésére (különösen Angolhonban). Itt 

rendesen azon előfeltétből indulnak ki, hogy az aloe által a vérnek méhbe tódulása növekszik, a 

mi által ezen szervnek zsongtalansága, mely a hószámhiány okának tartatik, megszüntettetik. 

Egyébiránt ezen uton gyakran nem lehet czéltérni. Cullen is azt mondja, hogy itt az aloe csak 

ritkán mutatta magát hasznosnak. 

4. Aranyérnél az aloe elég gyakran adatik ennek folyóvá tételére, itt néha a mint az aranyéri 

vérzések beállanak, más jelentékeny tünetek, mint vértorlódások a fej és mell felé, azonnal 

alábbhagynak. 

5. Hiányos epekiválasztásnál, melyhez azonban a máj lobos állapota nem csatlakozott, úgy 

szintén a sárgaság néhány alakjánál, mely nem epekövek jelenlététől, a máj lobjától vagy az 

epevezetékek erőmüvi dugulásaitól származik, — alkalmaztaték az aloe. 

6. Agybántalmaknál, különösen öregebb, gutaütésre hajlammal bíró egyének fejvértor- 

lódásainál az aloe kitűnő izgató hashajtó szer. Gyakran más hashajtókkal pl. sennával rendeltetik. 

7. Féregalaku orsónya — ascaris vermicularis — ellen az aloe allövet alakban harszonnal 

alkalmaztaték. Adagja: Kellemetlen ize miatt leginkább labdacsokban rendeltetik, rendesen 

vonatokkal vagy szappannal. 1—3 szemerenkint naponta többször véve a bélhuzamra gyengén 

izgatólag hat és elősegíti a székelést. 5—l0 szemerig erősebben hajt. Külsőleg ingerlő tisztitó-

szerül ajánltatik régi, petyhüdt, roszindulatu fekélyeknél, nedves fenénél, csontszúnál, 

szaruhártyafoltoknál. Sebesült helyekre alkalmazásánál némelyek azt hiszik, hogy hasmenést is 

tapasztaltak. Nevezetesebb készítményei: Extractum aloes aquosum. — Extractum aloes acido-

sulphurico correctum. — Tinctura aloes. — Elixirium proprietatis Paracelsi. — Elixirium ad 

longam vitam. Pilulae purgantes. Pilulae Ruffii. — Massa pilularum aperientium Stahlii. — 

Pilulae balsamicae, s.polychrestae, s. ecphracticae. — Pilulae Fulleri benedictae. Pilulae 

Augustini. — Pilulae hydragogae Janini és sok más kisebb becsüek, s mindezeken kívül 

alkatrészét képezi az aloe egy nagy sereg titkosszernek. — (L. Pereira; Schroff; Clarus és 

Schuchardt gyógyszertanait.) 

(K—y. G.) 

Aloefa Több, a kereskedésben előjövő fa neveztetik Aloefának; az Aloetól azonban egyik sem 

származik, hanem a következő fáktól: Alocxylon, Aquilaria, Ecoccaria és Agallochum. 

(K. Gy.) 

 

Aloe-nemüek (Aloinae). A liliomfélék egyik, Endlicher által (Gener. plantar. p. 143. b felállított 

alrendé. Leple csöves, hat-metszetű vagy hat levelű, néha szabálytalan, porodái a maghon alatt, 

vagy a lepel csövéből. Maghona három-rekeszű, magcsái a kötelékkel párhuzamosak. Termése 

tok- vagy bogyó-nemű. Magvai összenyomottak, szegletesek vagy laposak, maghéja hártyás, 

halavány vagy fekete. Csirája egyenes. — Húsos füvek, cserjék vagy fák, bojtos-rojtos 

gyökerekkel. Edénycsomói Unger szerint, különváltak, a külsők egy fás kört képeznek, a többiek 

a növény belében szét-szórvák. Endlicher a következő nemeket számítja az Aloenemüekhez: 

Sansiviera Thunb., Kniphofia Mönch., Aloe Tourn., Lomatophyllum Willd., és Yucca L. 

(K. Gy.) 
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Az IOS érvényes új nemzetségként fogadta el a ×Soehrenopsis nemzetséget, amelyet Ficzere 

Miklós és Fábián László írt le még 2015-ben a Debreceni Pozsgástárban. Egyetlen faja a 

×Soehrenopsis hungarica Ficzere, korábban Cereus hungaricus. 

IOS megjelenés: Repertorium Plantarum Succulentarum LXVI (2015): 

×Soehrenopsis Ficzere & L. Fabián, Debreceni Pozsgás-Tár 18(2): 5, 2015. [= Soehrensia× 

Echinopsis.] 

Ez az első és egyetlen érvényesen elfogadott nemzetség magyar szerzőktől a Cactaceae 

családban. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lengyel kaktuszkedvelők 

Kaktusy i Inne című szakmai 

folyóirata 2016. évi 9. évfo- 

lyamának 2. száma a 78. ol- 

dalon Ilosvai Varga István 

néhány kaktuszokat is ábrá-

zoló festményét mutatja be. 

A festőművész gyűjteményé-

ről és néhány képéről már 

korábban olvashattak ismer-

tetést Kaktusz és Pozsgás 

digitális újságunk Festészet 

és kaktuszok rovatában. 

Örülünk, hogy lengyel kak- 

tuszkedvelők is érdeklődnek 

megjelenő írásaink iránt. 
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 

 

 

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLT. ISKOLA, HAJDÚSÁMSON, 2017. MÁJUS 8. 
 

 

LEVÉL AZ ISKOLÁBÓL 

 

Kedves Nagy József Úr! 

 

2017. május 08-án a napköziben szívesen várták az Ön érdekes előadását a Hajdúsámsoni II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4. a. osztályos tanulói. A sok színes és különleges kaktusz 

felkeltette a tanulók érdeklődését. Az előadás végén okos kérdéseket tettek fel, amikre meg is 

kapták a válaszokat. Sok új ismeretre is szert tehettünk a bemutató alatt, pl.: lenyűgöző volt a 

sokfajta színpompás virágzat, a gyermek nagyságú virágok, a fa magasságú kaktuszok, az 

életkoruk, a szárazságtűrő képességük. 

Köszönjük szépen! Várjuk vissza újabb témákkal! 

 

Üdvözlettel: Fejesné Satkovics Lívia napközis nevelő 
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Az ismertető cikk 1876. május 5-én jelent meg a Fővárosi Lapok 

című szépirodalmi közlönyben. Írója S. L. monogrammal jelezte 

magát, pontos személyét ez alapján nem sikerült kideríteni. 

Tóthfalusi Miklóstól 1847-ben jelent meg ismertetés, mint az 

első kaktuszokat népszerűsítő írás. Tóthfalusi az akkor még 

Cactus nemet rendszertani alapon tárgyalta, míg S. L. mindenki 

által közérthető nyelvezeten szól az élőhelyeikről, elter-

jedésükről, az érdekesebb fajokról, a felhasználásukról, gyógy-

hatásukról és élelmezésben való felhasználás lehetőségéről. 

Mindezt röviden, az újság által megszabott terjedelemben 

tehette. Tőle származtatható a tüskönc-kaktusz kifejezés, amely 

valószínűleg a gömb alakú Ferocactusokat jelenti. A többször 

említett kocsány szó alatt a kaktuszok hajtásait kell érteni. A 

rövid írás mindenképpen alkalmas lehetett arra, hogy a 

növénykedvelők figyelmét felkeltse e valóban különleges növé-

nyekre. 

Ficzere M. 

 

A  N Ö V É N Y V I L Á G  K Ü L Ö N C E I 

 

A növény tenyészet nagy terjedelmű, népes birodalmában sok különös és meglepő alak vonja 

magára figyelmünket, a húsevő virágoktól kezdve az óceánok mélyében élő állatnövényekig 

(zoophyták), de a jelen közlemény címéül választott elnevezés talán egyiket sem illeti meg 

annyira, mint a kaktuszok elterjedt családjához tartozó, valóban fantasztikus alakú és természetű 

növényeket. A kaktuszok kizárólag Amerika bennszülöttei s onnan származnak szét földünk 

többi részébe, hol azonban csak mint tengődő virágházi növények éldegélnek és őseredeti 

különcségeiket alig tudják annyira kifejteni, mint tulajdonképpeni hazájokban. Egyik fajuk 

például az Aetna kopár lejtőin tenyészik, s a kutyatej-féléknek (euphorbiák) is megél egy-két 

alsóbb rendű faja más világrészekben. Hanem a növényvilág e különceinek valódi hazájuk 

Észak- és Dél-Amerika beláthatatlan síkságain és napégette sziklás lejtőin keresendő, hol 

sajátságos alakzatukkal és feltűnő — hogy úgy mondjuk — szokásaikkal bámulatba ejtik az 

idegen utazókat. Úgy látszik, hogy a természet szabad játékot engedett képzeletének, mikor e 

csodanövényeket alkotta. Míg a kosbor-féléknél (Orchidaeák) a szépség meglepő szélsőségeiben 

igyekezett alkotó erejét kitüntetni, s e növénycsalád virágaival szebbnél szebb madarak és 

rovarok alakjait látszék utánozni, addig a kaktuszok némely fajainál a legrútabb és legkülöncebb 

növényalakokat állította elő. Ott van például a Cereus giganteus, az éj királynője, mely Arizona 

és Alsó-Kalifornia sivatag síkjain megannyi nagyszerű karos gyertyatartó alakját utánozva, néha 

húsz-harminc lábnyi magasra emeli fel büszke virágkelyhét a sivár lapály fölé, ott vannak 

továbbá a tüskönc-kaktusz kerek, tövises labdái, melyek az embert már messziről elriasztják 

maguktól; végre a mamilláriák és a többi apróbb fajú kaktusz kigyóalakú tövises kocsányai — 

megannyi rémei a ruháját és teste épségét féltő magános utazóknak. A levelek többnyire 

hiányoznak e növényeknél; csupán a pereskiákon látható valami levélféle, hanem az is inkább 

csak a kocsány ellapult szétterjedése, a melyet szintén hatalmas tüskék, horgok s más efféle 

kártékony szerszámok tesznek félelmessé. Ha hozzá ér az ember, a szúró töviseknek egész 

halmaza válik le róla s belétörve a bőr alá, kegyetlen fájdalmakat okoz. A kik ez érzést meg 

akarják ismerni, könnyű szerrel kísérletet tehetnek bármelyik kaktuszfajjal, mely 

virágházainkban tenyészik. Némely kaktuszfélék kocsányában, főleg ha megvénülnek, néha 
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faanyagok is képződnek s minthogy ama vidékeken, hol e növény tenyészik, a tüzelő szer 

nagyon kevés, a kaktusz fáját használják a ház szükségeire: sőt még sétabotot is készítnek belőle. 

Némely kaktuszfajokat Mexikóban sövénykerítésnek használnak, minthogy növésük igen sűrű s 

természetes fegyverük az ily sövényeket hozzáférhetetlenekké teszi. Olyan helyen a házőrző 

kutyákra nincs szükség. Déli Kalifornia némely részeiben a lóháton utazó, ha a járt ösvényről 

véletlenül félre tévedt s a szúró és vágó kaktuszbokrok közé jutott, gyakran oda vész lovastól 

együtt a sok mérges hatású seb következtében. A kocsányok többnyire kövérek és nedvesek s bár 

a bennök lévő nedv többnyire ízetlen vagy kesernyés, főleg lázbetegségekben üdítő és enyhítő 

italul szolgál. Az utazók tudják, hogy a kaktusz-félék kocsánya vizet tartalmaz, s e víz gyakran 

megmenti őket a halálra szomjazástól, sőt azt mondják, hogy még az állatok is gyakran 

lekaparják a kaktuszról a tüskéket, hogy azután a kocsányit fölnyitva, szomjukat elolthassák. A 

kaktuszok virágai rendesen csak kevés ideig tartanak, de rövid tartamuk meglepő szépségük által 

bőven kárpótolva van. Az egész fajban legszebb virágot nyit az éjjel nyíló Cereus, az »Éj 

királynője«, melyet Amerika minden virágházában tenyésztenek ritka szép virágáért és rendkívül 

kedves illatáért. De valódi szépségét e pompás kaktusz Arizone és Új-Mexikó napégette 

kövecses lapályain tárja ki, hol szabadon tenyészik. Gyümölcsei a vörös ribiszkéhez (apró 

szőlőhöz) hasonlítanak. A kaktuszok azonkívül, hogy a háztelkeken sövénykerítésül 

használhatók, igen finom festő- és gyógyanyagot is szolgáltatnak s némely faját takarmányul is 

lehet használni. Az Opuntia egyik faja szolgál eledelül a híres Cochenil-bogárnak, melyből a 

legszebb bíborpiros festéket készítik s mely épen ezért Mexikónak és Teneriffa szigetének 

legfőbb kiviteli cikkét képezi. Azonban mind e sokféle gazdasági és kereskedelmi hasznosságain 

kívül a kaktuszfajt mégis leginkább ama különös alakzatok és természeti sajátságok teszik oly 

nevezetessé, melyek miatt ezt az egész növénycsaládot méltán tarthatjuk a »növényvilág 

különceinek«. 

(S. L.) 

Irodalom 

S. L.: A növényvilág különcei. Fővárosi Lapok. 13. évf. 103. sz. 482-483. o. 1876. 
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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.” 
 

A Gymnocalycium erolesii 
 

 

A faj leírása 2002-ben jelent meg a 

Gymnocalycium c. folyóiratban. 

[Ausztria, 15 (4)]. 

Ez a hosszú, vékony virágcsövű (amely 

lehet akár 7 cm is) növény meglehe-

tősen gyorsan nő, sok vita tárgya Neu-

huber és L. Bercht leírása óta. Termé-

szetesen az új név adása szakmai kö-

rökben presztízs, de annak támadása is 

az. Ennek során felmerülhet egy elfe-

ledett, vagy a piacról - vagy talán az 

élőhelyéről is - eltűnt faj nevének új-

onnan előtérbe kerülése. Vagy az is elő-

fordul, hogy a környezeti körülmények, 

különösen az éghajlati viszonyok nagy-

mérvű megváltozása következtében 

elterjedési területük igen leszűkült ill., 

ott is egyre csökkenő egyedszámban 

fordulnak elő, kiveszőfélben vannak. 

Ezeket az irodalom maradvány fajok-

nak nevezi. Ezen fajok a jelenleginél 

jóval nagyobb területet népesítettek be. 

Kizárólag olyan területen fordulnak elő, 

amelyeken a korábbi földtörténeti kor-

szakban a faj keletkezésekor, ill. virág-

zásakor uralkodó környezeti feltételek 

is megmaradtak. A maradványfajok gyakran egyben bennszülött fajok is. Az is megesik a szak-

irodalomban, hogy a fajok egyenlőség jellel vannak összekapcsolva például így: Gymnocalycium 

hyptiacanthum (Lem.) Britton & Rose 1922 = Gymnocalycium schroederianum Van Osten 1941 

= Gymnocalycium erolesii Neuhuber & C. A. L. Bercht 2002. = Gymnocalycium hyptiacanthum 

ssp. schroederianum (Osten) Papsch 2001. Itt az egyenlőség szimbóluma előtt álló faj a 

meghatározandó, míg tőle a jobbra állót a meghatározó fajnak nevezzük. Tekintettel arra, hogy a 

Gymnocalycium netrelianumot önálló fajként sem az osztrák AGG munkacsoport, sem az angol 

Graham Chales, sem Detlev Metzing német botanikus sem ismeri el, ezért részemről elfogad-

ható, hogy a táblára az alábbi szöveg kerüljön: Gymnocalycium hyptiacanthum ssp.netrelianum 

(G. netrelianum). A biztonság kedvéért virtuálisan elhelyezném mellé a 2006-ban megjelent Új 

Kaktusz Lexikont, ez egy elég nehéz, 2,5 kg-os, 46.000 Ft-os olvasmány. Az igazság, vagy 

legalább a jobb megértés végett, a wikipédia segítségével vissza kell menni a faj elnevezésének  

 

 

 

 

         Gymnocalycium erolesii Neuhuber & Bercht 
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kezdetéig. Az Echinocactus hyptiacanthus fajt 1839-ben Charles Lemaire írta le. Majd amikor a 

két amerikai botanikus, Nathaniel Lord Britton és Joseph Nelson Rose - az akkorra már nagyra 

duzzadt Echinocactus nemzetségből a csupasz kelyhűeket véglegesen leválasztva megalkották, 

ill. a feledéstől megmentették a Gymnocalycium nemzetséget, s született meg a Gymnocalycium 

hyptiacanthum faj is. (Lemaire 1839) Britton & Rose - The Cactaceae 3: 156, 1922. Ez utóbbiról, 

már szóesett a Kaktusz és Pozsgás digitális újságunk 2015. augusztusi számában. Britton és Rose 

a Gymnocalycium hyptiacanthum leírásában a virág színét sárgásfehérnek, a faj előfordulását 

Uruguay nyugati, Argentína észak-keleti részén elterülő Entre Rios tartományban és Brazília 
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legdélibb területén (Rio Grande do Sul) 500 méterig terjedő tengerszint feletti magasságában 

jelölte meg. Metzing nem folyik bele az ezredforduló óta tartó vitába, amely arról szól, hogy a 

sárga virágú Gymnocalyciumok hogyan illeszkedjenek bele ebbe a kialakulóban lévő új, típusok 

szerinti csoportosítási rendszerbe. 

 

 
 

Így a G. hyptiacanthum, a G. uruguayense és a G. netrelianum, valamint 2012 decemberétől a G. 

schroederianum fajok. Ha jól számolok, három-négy különböző néven, és további kapcsolódó 

nevekkel lehetséges ugyanazon biológiai faj? Szerintem vagy lehetséges, vagy hihetetlen 

zűrzavar és összetettség uralkodik a nemzetségen belül. Tovább bonyolítva a helyzetet, itt kell 

megemlíteni azt is, hogy a Gymnocalycium schroederianum fajt először Van Osten Uruguay 

nyugati határához közel fedezte fel 1923-ban. Majd ez a faj ismeretlen volt közel ötven évig, 

addig amíg Alfred Buining holland, és Leopoldo Horst  német származású brazil kaktuszrajongó 

1967-ben ismét meg nem találta. (E. W. Putnam, 1978. Gymnocalycium kézikönyv). A 

következő fotón látható növényem első leírója az osztrák G. Neuhuber volt 2001-ben. A 

névadója egy orosz orvos barátja, Victor Gapon, aki az Orosz Kaktusz Társaság megalapítója, 

lelkes kaktuszrajongó. A "stabil" státuszát jól tükrözik a jelenleg használatos szinonimái: 

- G. gaponii ssp. geyeri, (alfaj) 

- G. erinaceum, (faj) 

- G. capillaense v. gaponii, (változat) 

Nem túl gyakran, de előfordul, hogy egy és ugyanaz a taxon van leírva szinte egyidejűleg 

különböző nevek alatt. Például valahol olvastam, az olasz Massimo Meregalli úgy gondolja, 

hogy a G. schroederianum ssp. boessii leírása egyezik az eredeti G. leptanthum leírásával.  
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Szinonimák tehát: 

- Echinocactus hyptiacanthus Lemaire 1839. 

- Cactus hyptiacanthus (Lemaire) Steudel 1840. 

- Gymnocalycium hyptiacanthum (Lemaire 1839) Britton & Rose - The Cactaceae. 3: 156, 1922. 

- Gymnocalycium netrelianum (Monville ex Labouret) Br. & R. - The Cactaceae 3: 156, 1922. 

- Gymnocalycium platense var. hyptiacanthum (Lem.) Backeb. C. Backeb. & F. M. Knuth: 

   Kaktus-ABC. 294. 1936. 

- Gymnocalycium citriflorum Fric nom. Nud. Y. Itô – Borg: Kaktuszok 89. 1952. 

- Gymnocalycium hyptiacanthum ssp. schroederianum (Van Osten) Papsch 2001. 

- Gymnocalycium schroederianum ssp. boessii R. Kiesling, E. és O. Marchesi & Ferrari 2002. 

Megjelent: Kakteen und andere Sukkulenten, 53 (9), p 225-232). Ezt az alfajt Graham Charles 

elismeri, de a Gymnocalycium erolesii taxont csak annak szinonimájának tekinti. 

 

Nagy Sándor 

Jászberény 

Források és szakirodalom 

Nemes Lajos-Szabó Dezső: Kaktuszok. 1981 

Libnár Antal: Dél-Amerika legszebb kaktuszai. 2003 

Hunt, D., Taylor, N., Charles, G.: The New Cactus Lexicon. 2006. 

Edward Anderson The Cactus Family. Timber Press Incorporated. 2001 

http://www.gymnocalycium.fr/gymnocalycium-erolesii/ 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=showHYPERLINK 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=show&l=en&id=3"&HYPERLINK 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=show&l=en&id=3"l=enHYPERLINK 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=show&l=en&id=3"&HYPERLINK 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=show&l=en&id=3 

http://www.richtstatt.de/gymnos_v3/ginhab.php?a=show&l=en&id=3 

http://www.cact.cz/galerie_test/galerie.php?text=GYMNOCALYCIUM 

 
 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság programja 2017. II. félévben 
 

Augusztus 17-20. csütörtök-vasárnap 
Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására. 

Hely: Kölcsey Központ, Debrecen. 
 

Szeptember 23. szombat 

Szomszédsági napok a Csapókerti Közösségi Házban. 

Kaktuszkiállítás, élményültetés gyerekeknek, felnőtteknek, növényvásár, szaktanácsadás. 
 

Október 28. szombat 

Kaktusz gyilkosok. 

Előadó: Ficzere Miklós. 
 

November 25. szombat 

Tapasztalatcsere a kaktuszok termesztéséről, téli tartásáról. 

Levezeti: Dr. Csajbók József. 
 

December 16. szombat 

Évzáró: az elmúlt év pillanatai és elvárások a következő évre; a 2017. évi kiállítások értékelése 

és látványosabbá tételének lehetőségei. 

Levezeti: Szászi Róbert 
 

A programok 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! 
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TÖBB SZÁZ NÖVÉNYT ÉRINTŐ NEM-HONOS KÁROSÍTÓ A XYLELLA FASTIDIOSA 

NEVŰ BAKTÉRIUM 

 

A Xylella fastidiosa nevű baktérium a faszöveti edénynyalábokban gyorsan terjeszkedve lezárja 

a fatestben a víz és a tápanyag áramlását. Ezzel váltja ki a jellegzetes tüneteket: a levélszél 

perzselődést, levélhervadást és ágszáradást, elhalást és törpülés, súlyos fertőzéskor fapusztulást. 

A baktérium jelenleg az egyik legsúlyosabb károsító, amely az EU közös növény-egészségügyi 

szabályozása alapján a karantén listán szerepel [7/2001 (I.17.) FVM rendelet, 1. sz. melléklet A 

rész, I. szakasz, b) 2.]. A baktériumfaj az amerikai kontinensen őshonos, onnan hurcolták be 

Tajvan szigetére. Európában először 2013-ban találták meg a dél-olaszországi Puglia 

tartományban, 2015-ben Korzikán és Dél-Franciaországban, 2016-ban pedig már Német-

országban is azonosították. 

A kórokozó elleni fellépést nehezíti, hogy nem egy egységes fajról, hanem annak négy alfajáról 

van szó: 

1) X. fastidiosa subsp. pauca 

2) X. fastidiosa subsp. multiplex 

3) X. fastidiosa subsp. fastidiosa 

4) X. fastidiosa subsp. sandyi 

 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mely alfaj veszélyeztetheti a termelt kultúrát. A baktérium 

fajnak ugyanis összesen több száz gazdanövénye van, amelyek különböző mértékben vagy 

egyáltalán nem fogékonyak az egyes alfajokra. Az alfajtól és az éghajlati viszonyoktól függően a 

baktérium-fertőzés különböző, eltérő mértékű pusztuláshoz vezethet. 

1) Olaszországban (2013) a ’pauca’ alfaj egy törzse (’CoDiRO’) jelent meg Közép-Amerikából, 

valószínűleg fertőzött leander növényekkel került be és már több mint 1 millió olajfa pusztulását 

okozta. Azok környezetében pedig már kimutatták mandulán és leanderen is. Ezen felül számos 

más (kb. 18) gazdanövényéből a cseresznye, az őszibarack, szilva és dísznövények is 

veszélyeztetettek. A szőlő ugyanakkor nem gazdanövénye ezen törzsnek, míg magának a ’pauca’ 

alfajnak igen. 

2) Franciaországban (2015) a ’multiplex’ alfajt azonosították dísznövényeken, elsősorban 

mirtuszlevelű pacsirtafűn (Polygala myrtifolia) és jeneszteren (Spartium junceum) először 

Korzikán, majd a kontinensen is. 

3) Németországban a cseh határ közelében (2016) egy leander növényből vett mintából a 

’fastidiosa’ alfajt határozták meg, amely többek között a szőlőnövények pusztulásához vezető 

száradást, a Pierce-betegséget okozza. 

4) A ’sandyi’ alfaj eddig nem jelent meg Európában. 

 

Az európai gazdanövénykör még távolról sem teljes. Egyelőre sok a bizonytalanság az okozható 

kár nagyságának felbecsülésében. A Xylella melegigényes baktérium, és a mostanában egyre 

gyakoribbá váló hosszú, forró nyarak a tartós, száraz időszakokkal növelik a kockázatot. A 

globális felmelegedéssel egyre növekvő szerepe lehet a baktériumnak térségünkben. A Xylella 

fastidiosa behurcolásának legnagyobb veszélyét a tünetmentesen fertőzött növények 

behozatala jelenti. Azért kell mindent megtenni a bekerülés megakadályozására, mert ha már 

megtelepedett, továbbterjedését biztosítják a növények faszövetéből táplálkozó kabócák. 

Közülük a tajtékos kabóca (Philaenus spumarius) egész Európában, így hazánkban is széles 

körben elterjedt. 
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Az Európai Unió Élelmiszerbiztonsági Hatósága, az EFSA által készített szakvélemény alapján, 

jelentősen kibővült gazdanövény-körrel jelent meg 2015 májusában az új, 2015/789/EU 

bizottsági végrehajtási határozat a behurcolás az EU-n belüli terjedés megakadályozására. 

 

1. A tagállamoknak évente jelentett, tervszerű felderítést kell folytatniuk a baktérium esetleges 

jelenlétének kimutatására – hazánkban ezt a NÉBIH által biztosított szakmai irányítással és a 

laboratóriumi háttérrel a megyei kormányhivatalok növényvédelmi fel-ügyelői végzik. 

2. A megtaláláskor történő gyors és eredményes fellépés érdekében készenléti tervet kell 

kidolgozni, a kórokozó azonosításakor haladéktalanul körül kell határolni intézkedésre a 

fertőzött területeket. 

3. Szigorú felszámolási programok beindításáról és működtetéséről kell gondoskodni, melynek 

részeként nemcsak a fertőzött növényeket kell eltávolítani és megsemmisíteni, hanem a 

fertőzöttől számított 100 méteres körzetben minden gazdanövényt, függetlenül attól, hogy azok 

egészségesek-e vagy sem. 

4. A határozat lehetővé teszi, hogy Olaszország Puglia tartományának fertőzött megyéjében, ahol 

már nincs esély a felszámolásra, alkalmazhassanak visszaszorítási intézkedéseket is. Ez abban 

különbözik az előbbitől, hogy nem kötelező kivágni a potenciálisan fertőzött növényeket 100 

méteren belül, csak a laboratóriumi vizsgálat alapján fertőzötteket, azokat is csak a károsító-

mentes területekkel érintkező 20 km-es zónában, valamint a faiskolák és a különleges értékű 

növények közelében. 

5. A szigorú import előírások közé tartozik, hogy bármely harmadik országból a határozat I. 

mellékletében felsorolt bármely növény (2016 áprilisában 32 nemzetség és 181 faj) 

szállítmányain csak akkor végezhető el a beléptetéshez szükséges vizsgálat, ha az adott ország 

előzőleg elküldte a hivatalos nyilatkozatát a Bizottságnak arról, hogy az ország egésze vagy 

valamely része mentes-e a Xylellától. Az alábbi honlapon figyelemmel kísérhető ez az ország-

lista: 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/ 

6. Az Európai Unióban bekövetkezett dél-olaszországi, dél-franciaországi és korzikai, valamint 

németországi fertőzésekben eddig fogékonynak talált gazdanövények kiemelt jelentőségűek a 

károsító-felszámolási programokban és az EU-s forgalmazásban. Folyamatosan frissített 

adatbázisuk az EU Bizottság honlapján található: 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-

fastidiosa/susceptible_en.htm 

7. Minden állampolgárnak értesítenie kell a növény-egészségügyért felelős hatóságot, ha 

tudomást szerez arról vagy akár csak gyanítja a Xylella fastidiosa jelenlétét. Ilyen 

kötelezettség előírása először fordult elő a szükséghelyzeti határozatok történetében 

 
1. Jellegzetes Xylella tünetek szőlőn. Kép: D. Boubals, ENSA, Montpellier (FR). 

A nem-honos károsí-

tók terjedésének meg-

akadályozásában a ter-

melők, forgalmazók, 

kutatók és a lakosság 

bejelentései kulcsfon-

tosságú szerepet ját-

szanak: lehetővé teszik 

a gyors reagálást a ko-

rai észlelésre annak ér-

dekében, hogy idejé-

ben fel tudjunk lépni 

termesztési és termé-

szeti környezetben élő 

növényeink védelmé-

ben. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm
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2. Tünet citromon. Kép: M. Scortichini,                                       3. Kaktuszon. Kép: Kedsirin Jaidee 

Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Rome (IT). 
 

 
 

4. Leanderen. Kép: Camille Picard (DGAL-SDQPV, FR) 
 

5. Cseresznyén. Kép: Donato Boscia, CNR - Institute           6. Őszibarackon. Kép: M. Scortichini, Istituto 

for Sustainable Plant Protection, UOS, Bari (IT)                   Sperimentale per la Frutticoltura, Rome (IT) 
 

   
 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 
 

 

ILOSVAI VARGA ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ KÉPEI KAKTUSZOKRÓL ÉS 

KAKTUSZGYŰJTEMÉNYE 

3. RÉSZ 
 

ILOSVAI VARGA ISTVÁN (1895, Kunhegyes - 1978, Szentendre) 

A festőművész újabb képét mutatjuk be. E helyen is megemlítjük, hogy a  

lengyel Kaktusy i Inne folyóirat két olyan festményét és 

kaktuszgyűjteményéről egy képet közöl, amelyeket korábban KP 

újságunkban már közreadtunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilosvai Varga 

István: Kaktuszok. 

Magántulajdon. 
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Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

I 
ilseae benannt nach: Frau Ilse Hochstätter Ilse (Hochstätter)-ről elnevezve 

imbricata dachziegelartig tetőcserépszerű 

imitans nachahmender, tauschende utánzott, hamisított, 

megtévesztő hasonlatosságú 

immaculatus ungefleckt tiszta, foltnélküli 

immaturus unreif éretlen 

imperana benannt nach Herkunft: Bolívia élőhelyről elnevezve 

imperana  uralkodó 

imperialis kaiserlich birodalmi, császári 

impexicomus zettigkegelig bolyhos kúpú 

imporana benannt nach Herkunft: Bol. élőhelyről elnevezve 

inae, inaiae benannt nach Herkunft: Mrs. Ina Y. Craig Ina-féle 

inaequilateralis  egyenlőtlen oldalú 

inamoena, inamoenus unschön nem szép 

inapertus, inaperta ungeöffnet zárt /nem nyílt/, ki nem bontott 

incachacanum benannt nach Herkunft:Bol.  élőhelyről elnevezve 

incahuasina benannt nach Herkunft:Santa Cruz, Bol. Incahuas-ból való 

incaica benannt nach dem Inkas inkákról elnevezett 

incana, incanus weissgrau, aschgrau, weisslichgrau penészszürke, fehéres, hamu- 

szürke 

incarnota blass fleischbarbig halvány hússzínű 

incertus ungewiss, zweissfelhaft bizonytalan, kétes, kételkedő 

inclinatus  meghajlott 

incomparabilis unvergleichbar, unvergleichlich összehasonlíthatatlan 

inconcinnus unangenehm (stechender) kellemetlen (a szúrása) 

incrustatus verkrustet megkérgesül, megvarasodott 

incuiensis aus Inciuo /Peru/ stammend Inciuból való /Peru/ 

incus ambossförmig üllő alakú 

indensis  ritkás, nem sűrű 

indicus aus Indien, indisch indiai 

indivisa ungeteilt osztatlan 

indranus benannt nach Indra Hochstätter Indra-féle (Hochstätter lánya) 

inermis unbewehrt, unbewaffneter (unbedornter) fegyvertelen, tövis nélküli 

ineus artig szerű, nemű, féle (igekötő) 

infernillensis  föld alá húzódó 

infesta  ellenséges 

inflorescentia der Blütenstand virágzat 

ingens ungeheuer gross, ausserordentlich roppant nagy, óriás,  

innesii Eigenname: Innes Innes-ről elnevezett 

inodórus duftlos illatmentes 

inquisivensis benannt nach Herkunft:Inquisivi,Bol. Inquisivi-ből való 

insignis bezeichnet, signiert kiváló, megjelölt, nevezetes 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 
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Egy évre csak 5.000,-Ft! 
 

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

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

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

       
 

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

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

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

Közhasznú Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert, e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Barizs Dániel, e-mail: barizs56@gmail.com 

 

 

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 Garamvölgyi Krisztina, Kinizsi Pál Általános Iskola, Debrecen. 

 

 
 

Rajzolta Kiss Dóra, Eötvös utcai Iskola, Debrecen. 

 
 


