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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) 
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A DEBRECENI POZSGÁSTÁR OLVASÓIHOZ 
 

Kérjük a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a 

Debreceni Pozsgástárt, azt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségen: nogorobert@gmail.com 

Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázásához napra kész nyilvántartás 

szükséges. Csak így kerülhető el a postázás esetleges elmaradásával járó kellemetlenség. 

Sajnos, akaratunkon kívüli okok miatt minden negyedévben előfordul néhány kézbesítés 

elmaradás. Az elmaradások gyors pótlásához kérjük mielőbbi visszajelzésüket az következő 

elérhetőségeken: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 
 

Megértésüket, segítségüket köszönjük. 

 

 

 

        „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség” 

                                                                                    Mindenes Gyűjtemény, 1789. 
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Írta: Nagy Z. Róbert 

 

Néhány növény jól tűri a téli körülményeket, 

mások belehalnak ebbe. Vannak biztonsággal 

és csak korlátozottan télálló fajok. A változé-

kony időjárás és hőmérséklet ingadozás a 

fagytűrés ellen dolgozik. A növények felkészí-

tésével javíthatjuk némelyek fagytűrő képessé-

gét. A növények fagyállósága genetikai alapú, 

de az élettani folyamatoktól is függ. A gene-

tikai adottságokra nincs ráhatásunk, ha 

mondjuk egy trópusi növényről van szó, és 

ősei soha nem találkoztak faggyal, akkor az 

első mínuszok elpusztítják. Más növények, 

mondjuk, a tajga fenyői többször vannak fagy-

pont alatti hőmérsékleten mint afelettin, ezért 

nekik ez nem okoz gondot. Sőt a fagy-tűrés is 

lehet relatív. Vannak növények, melyek csak 

részben fagy-, és téltűrők: bizo-nyos fokig, 

bizonyos ideig képesek a hideget elviselni és 

csak meghatározott fejlődési stádiumukban. 

Vegyünk egy példát. A diófa nálunk télálló. 

Ősszel lehullajtja a lombját, felkészül a téli 

hideg időre, és csak ennek elmúltával bont 

rügyeket. Ám a tavasszal már kilombosodott 

fát, ha fagyhatás éri, az összes levele megfagy 

és lehullik. Azaz csak akkor télálló, ha felké-

szült rá. Természetesen egy ilyen fagyhatás e 

faj egyedeit nem öli meg, a levelek lefagynak, de az alvórügyekből később képes újra kilom-

bosodni a fa. 

 

Fagytűrés, télállóság... 

Az ősz végére, a télálló szabadföldi kaktuszok összetöpörödnek, jól láthatóan leadják víztartalmuk 

jelentős részét, felületük csökken, és a földhöz simulnak. Ha ősszel kiássuk őket látható, hogy 

nincsenek már hajszálgyökereik, hiába az őszi esők, vizet már nem vesznek fel. Az igazi ellenség 

ebben a szakaszban a hideg, gyakran heteken át hulló csapadék, és a köd. Ilyenkor még pozitív a 

hőmérséklet, az állandó felhőzöttség miatt az UV-sugárzás csökkent. Minden adott hát a gombák 

és a baktériumok szaporodásának. Tehát az ősszel már nyugalomba vonult kaktuszokra komoly 

fenyegetést jelentenek a mikrobák. Ha megsérülnek ilyenkor, akkor könnyen válnak áldozattá, 

ezért sem szabad ilyenkor már mozgatni őket. Az ónos esők és a hó több módon veszélyeztetik a 

kaktuszokat: egyrészt állandó érintkező nedves felületet szolgáltatnak, másrészt ráfagyván a 

növényekre teljes hypoxiát okoznak. Annak ellenére, hogy a növények hibernált állapotban 

vannak, valamennyi légzésre szükségük van, ami nem gázcserenyílásokon keresztül, de lassú 

diffúzió útján is történhet. 

 

A fagytűrés és télállóság nem ugyanazon fogalmat takarnak. A fagytűrés 

annyit mond számunkra, hogy mi az a minimális hőmérsékleti tartomány, 

amit adott ideig el tud viselni egy élőlény maradandó károsodás nélkül 

(száraz körülmények között, légmozgás nélkül stb.). 

 

 

 

Téllálló Cylindropuntia imbricata kaktuszok 2021. 

január 10-én Debrecenben. Fotó: Ficzere M. 
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A télállóság ennél komplexebb fogalom. Lényegében földrajzi helyzettől függően változik, hiszen 

mást jelent a tél Szibériában és mást Olaszországban. A télállóság fogalmában benne van a szél 

(ami nagymértékben tudja csökkenteni a relatív hőérzetet), a csapadék minősége, a hóval 

borítottság ideje, ónos esők megléte (ez hipoxiát, azaz a növényi sejtekben oxigénhiányt okoz), a 

levegő páratartalma, (ha száraz, a párolgás miatt, ha nedves, a gombák szaporodása jelenthet 

veszélyt). A hőmérséklet napszaki ingadozása és a globális sugárzás is fontos tényezők. A talaj 

átfagyottsága, a tél hossza, az átlaghőmérséklete, minimum és maximum értékei is hatással vannak 

a növényekre. A fagy során a sejtközötti járatokban jég képződik. A jégkristályok tönkretehetik a 

sejtek membránjait, ami a sejt pusztulásához vezethet. Ugyanakkor a jég képződése kivonja a 

sejtekből a vizet, tehát a hideg okozta stressz egyúttal szárazság-stresszt is okoz. A növény az 

edződés folyamán szerves anyagok – köztük szénhidrátok – felhalmozásával védekezik a 

vízelvonás ellen. Mindezek mellett olyan fehérjék is képződnek, amelyek a membránokat védik, 

vagy olyan membrán-alkotórészek keletkeznek, amelyek a membránokat „rugalmasabbá” teszik. 
 

 
 

Télálló kaktuszok nyári virágzása. Fotó: Gonda István 
 

Fokozható a télállóság – némiképp… 

A növények edződés során érik el a genetikailag meghatározott fagyállóságukat. Ez a folyamat a 

természetben ősszel fokozatosan zajlik le a csökkenő hőmérséklet és nappalhossz következtében. 

Augusztus végén ezért már ne öntözzük, és nitrogén túlsúlyos műtrágyát se adjunk növényeinknek 

mert ez hátráltatja az azévi vesszők beérését, ami a télállóság alapfeltétele. Hagyjunk időt 

növényeinknek arra, hogy hozzászokjanak az egyre változó hőmérséklethez. A bent telelő, de 

hűvösön tartandó növényeket csak akkor vigyük be a kertből, amikor hasonló mértékűre csökken a 

kinti hőmérséklet, mint a teleltetés hőmérséklete. A karácsonyfával gyakran elkövetett merénylet, 

hogy januárban a meleg szobából egyből a kinti mínuszok közt találja magát kiültetve. A fenyő 

bírja a fagyot, de az ekkora hőmérsékletváltozást nem mindig. 

 

Figyeljünk a fokozatosságra 

Ma már kevésbé divatos megoldás, de a gyümölcsfák, díszfák kérgének meszelése is fagyvédelmi 

célokat szolgált amellett, hogy a mész a kérgen lévő kártevőket is elpusztította. A fehér szín 

visszaveri a napsugarakat, így azok később melegítik fel a fa törzsét. A szürke, vagy sötétbarna 

kéreg hamarabb felmelegszik, mint a fehérre meszelt, emiatt megindul a nedvkeringése, és a 

rügypattanás. És ha mégis jön a késő tavaszi fagy, akkor a kibomlott rügyek is lefagynak, a törzs 

pedig megrepedhet. A fehérre festéssel késleltethetjük ezen élettani folyamatok beindulását, 

akkorra, amikor a fagyveszély már kisebb. A teljes vegetációs idő során azzal, hogy megfelelő 

trágyázással, jó növényvédelmi kezelésekkel jó kondícióban tartjuk növényeinket, egyúttal a téli 

felkészülésüket is segítjük. 

Nagy Z. Róbert 
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Írta: Natter-Nád Miksa 

 

Az ember és az otthonának ősi díszítő motívuma, a növény, a virág sem mentes a divattól, annak 

szelíd, vagy nyugtalan áramlataitól. A különböző korok ízlése és stílusa más és más növényt, 

virágot használt díszítésül. A legősibb virágdísz egyes növényekből, vagy növényrészekből állott. 

A régi népek egyes növényekkel, vagy növényrészekkel egyszerű módon elsősorban isteneik 

templomait, szobrait díszítették. Idővel azután kifejlődött a sík térnek virággal és lombbal való 

díszítése, amely Egyiptomban, Asszíriában, Perzsiában és Palesztinában egyformán szokásban 

volt. Az egyiptomiak hite szerint Osiris virágokkal behintett úton vonult be hozzájuk. Ezen alapult 

az a szokás, hogy az egyiptomi fáraók illatos virággal behintett utakon tartották bevonulásukat. A 

felhasznált növény és virág, amint az a piramisokban és a királysírokban talált ábrázolásokból 

gyanítható, elsősorban pálmalevél, a sykomorus fa levele, a tamariskus, a papíros sás, a lótusz, a 

gránátalma virága és nem utolsó sorban a hagyma zöldje volt. A hagyma ugyanis a régi 

egyiptomiaknál igen nagy becsben állott, sőt — mint Pliniusnál olvasható — az egyiptomiak 

hagymára esküdtek is. A virágdivatban a legnagyobb úttörők a régi görögök voltak. Ők 

honosították meg a növényi részek, a virágok füzérbe kötésének legszebb formáját, a koszorút. 

Szerintük a borostyánkoszorút Dionysos találta fel hívei, az ivók részére. A görögök a 

koszorúkötést a tökéletességnek akkora fokára emelték, a felhasznált növényrészek színének és 

jellegzetességének elrendezésében olyan kiváló ízlést fejtettek ki, hogy a későbbi korokban is a 

görög koszorúkötés volt az irányító. Eleinte oltár díszítésére használták a koszorút, később a 

kitüntetés, a megtiszteltetés jelképe, majd pedig a ház dísze lett. Theophrastos, Aristoteles 

tanítványa, a botanika megalapítója, felsorolta a régi görög koszorúk növényeit is. Ezek között 

szerepelt a viola, több tymus-faj, nárcis, somkóró, székfű, repkény, borostyán, myrthus, lótusz, 

liliom, turbolya, sáfrány, rozmaring, sőt a kapor is, majd pedig a rózsa. A rózsakoszorú azonban 

egész különlegesen készült. Nem a rózsákat illesztették egymáshoz, hanem a rózsa szirmait 

pikkelyszerűen ráfűzték a hársfa háncsára, sőt még illatos kenőccsel is bekenték. A koszorúdísz 

Görögországból eljutott a rómaiakhoz is, akik szintén nagy fényűzést fejtettek ki a koszorúval. 

Nélkülözhetetlen dísz volt náluk is. A rómaiaknál azonban már a divat is befolyásolta a  

koszorúkban felhasznált növényeket és virágokat. Hosszú ideig csak élő növényt, illetve virágot 

használtak koszorúkötésre és díszítésre, de amikor a növénykultúra már annyira elterjedt, hogy 

télidején is színes virágot kívántak Róma hölgyei, a koszorúkhoz művirágot kezdtek használni. 

Színesített szaruforgácsot, ezüstözött, aranyozott rézlemezeket illesztettek az örökzöld gallyakból 

készült koszorúba, amelyet be is illatosítottak. Rómában valóságos iparággá fejlődött a 

művirágkészítés, amely századok múlva Bizáncban újra fellendült. Az élővirág és a művirág 

különböző alakjai és formái idők folyamán, a divat hatása alatt többször is változtak és nem 

egyszer volt olyan időszak, amikor a művirág diadalmaskodni tudott az élővirág fölött, viszont 

olykor egyik-másik élővirág divatja végig viharzott valamennyi kultúrnép országán. Különösen 

akkor voltak ilyen időszakok, amikor megkezdődött az egzotikus tájakról, a tropikus vidékekről a 

különleges növények behozatala. Sokszor a virágdivatot a politika, vagy valamilyen mozgalom is 

irányította. Hivatkozhatunk például az ibolya divatjára, amely a Napóleonok korában élte 

virágkorát. A legújabb kor növény- és virágdivatját vizsgálva, sorrendben a leghosszabb ideig a 

tulipán volt divatban, sőt, mint ismeretes, a múlt század utolsó éveiben nálunk újból divatba jött. 

A jácint is sokáig hódított, majd a kamélia, a primula, a szekfű, a cineráma, a pálma, a 

chrysanthemum, a dahlia, az orchidea került sorra. Nem volt olyan ház, ahol az említett virágok a 

maguk idejében a lakásban vagy a kertben nem nyíltak volna. Ha a különböző korok lelkületébe 

igyekszünk behatolni, könnyen felismerhetjük azokat az indítókat, amelyek egyik-másik növényt 

divatossá tették. Századunk elejétől folyton változó és új formákat kereső lakás- és bútorstílus, 

amelyet mai állapotában talán a racionalizálás stílusának lehetne nevezni, hozta divatba a kaktuszt, 

ezt a kétségtelenül érdekes és különleges növényt. Változatos csoportjai, fajtái a tengerentúlról, 
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Gonzalo Fernandes de Oviedos Valdes az 1526-ban kiadott Historia general y natural de las Indias… 

jelentésében ábrázolt kaktuszok. 
 

túlnyomó részben az újvilágból kerültek Európába. A kaktuszok a új világ felfedezése után váltak 

ismeretessé. Amikor Fernando Cortez hatszázhetven emberével és tizenhat ágyújával először járt a 

mexikói fensíkon, az asztékok fővárosa, Tenochtitlan körül rengeteg sok, máshol még nem látott 

különös növésű, három-négy embernyi magasságú növényre akadtak, amelynek citromsárga 

virága és a füge ízére emlékeztető gyümölcse volt. Az asztékok lakóhelyeik körül termesztették a 

furcsa növényt, kerítésnek is használták, de állataikat is takarmányozták belőle, a gyümölcsét 

pedig fogyasztották. Gonzalo Fernandes de Oviedos Valdes, aki a hódítókkal járt Mexikóban, a 

spanyol királyi udvarnak küldött jelentésében több kaktuszféléről számolt be, de csak azokat 

sorolta fel, amelyeknek valamilyen hasznát lehetett venni. Az oszlopszerűen növő különös 

növényt, — a cereust —, amelynek megszárított hajtásait a bennszülöttek faggyúba és olajba 

mártották és fáklyának használták, fáklyabogáncsnak nevezte el, a piramis növésű, fügére 

emlékeztető gyümölcsöt hozó növényt, amelynek egymásba illeszkedő húsos részeit a 

bennszülöttek a tüskés bőr eltávolítása után összezúzták, az összezúzott anyagot vászonra kenték 

és törött végtagokra kötötték s mindaddig ott tartották, amíg a törés be nem gyógyult, pitahaya 

bogáncsnak nevezte el azért, mert az asztékok körében a növény gyümölcse pitahaya néven volt 

ismeretes. Matthias de l’Obel, hollandiai füvész, akinek emlékét egyik kedves kerti virágunk, a 

lobélia őrzi, 1576-ban leírta a ma már eléggé ismert Melocactus communist, vagy ahogy ő nevezte, 

a süntüskés dinnyebogáncsot. Nem szabad csodálkozni azon, hogy az akkori botanikusok a 

bogáncsok közé sorozták a kaktuszokat, hiszen mindegyik szúrós, tüskés, tövises volt. Linné svéd 

botanikus, aki már huszonnégy kaktuszfajt ismert, teremtett rendet a kaktuszok között és ő látta el 

a növényeket kaktusz gyűjtőnévvel. Ez a név a görög kaktusból származik. A kaktusz pedig 

Görögországban növő szúrós, tövises növény volt, amelyet egyes botanikusok az articsóka 

változatának vélnek. Az új világ első utazói és füvészei nem sok figyelmet fordítottak a 

kaktuszokra, hiszen gyűjteményükbe nem tudták beilleszteni, nem tudták hazahozni és így nem is 

törekedtek arra, hogy meghonosításukkal kísérletezzenek. Az utazók azonban rengeteget írtak és 

beszéltek az óriási nagyságú «tüskés tökök»-ről és a történelem előtt való idők növényóriásainak 

maradványairól, mert a kaktuszféléket azoknak vélték. A legnagyobb érdeklődés a különös 

növények megismerése óta a fügéhez hasonló, a pitahaya gyümölcsöt hozó tuna – mai nevén 

Opuntia — iránt volt. De Candolle szerint az opuntia egyike azoknak a kaktuszféléknek, amelyet a 

spanyolok legelőször hoztak át az óvilágba. Ennek gyümölcsét Dél-Európában még most is indiai 

fügének nevezik, bár semmi kapcsolata sincs a fügefával, a gyümölcsnek pedig a fügével és nem 

is Indiából származik, hanem Amerikából. Népies neve tehát egészen hamis. Afrika északi part- 
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vidékein valószínűleg a mórok honosították 

meg Spanyolországból történt kiűzetésük után, 

ők pedig keresztényfügének nevezték el az 

opuntiának ezt a faját, illetve annak gyümöl-

csét. Az első komoly kaktusztenyésztő és kak-

tuszimportáló az 1861-ben meghalt Salm-Dyk 

herceg volt, aki utazókat küldött Amerikába, 

hogy kaktuszféléket gyűjtsenek számára. Volt 

idő, amikor a kaktuszgyűjtés rendkívül jövedel-

mező foglalkozás volt. A növényvadászoknak 

drágán fizették meg a különösebb alakú kak-

tuszfajokat. Tulajdonképpen a XIX. század 

közepén fordult csak a figyelem a kaktuszok 

felé és ettől az időtől fogva a botanikusok egész 

sora, Plumier, Martius, Otto, Link, Lehmann, 

Haworth, Lemaire, Pfeiffer, Karwinsky, Mi-

quel, Zuccarini, Foerster és Engelmann beható-

an foglalkoztak a kaktuszokkal, ma már több 

mint száz nemzetséget és legalább másfélezer 

fajt tart számon a növénytudomány. Körülbelül 

hetven évvel ezelőtt Új-Dél-Walesben és 

Queenslandban is meghonosították az opuntiát. 

A terméketlen területeket akarták benépesíteni 

vele. A meghonosítás azonban balul ütött ki, 

mert rövid idő alatt hihetetlen gyorsasággal 

szaporodott el a növény és többezer négyzet-

kilométernyi, már kultúra alatt álló területet 

árasztott el és tett értéktelenné. Ausztráliában 

még most sem győzik munkával és anyagi 

áldozatokkal a veszedelmes arányokban elsza-

porodott opuntiát kiirtani. Az opuntiákkal kap-

csolatosan meg kell emlékeznünk arról az 

opuntiaváltozatról, amelynek termesztését már 

a világháború előtt európaszerte ajánlott Luther Burbank, a híres kaliforniai növénynemesítő, 

akinek úttörő növénynemesítését Carnegie, az észak-amerikai acélkirály anyagilag is támogatta. 

Santa Rosában, világhírű növénynemesítő telepén olyan könnyen szaporítható opuntiaváltozatot 

tenyésztett ki, amely teljesen mentes a tövisektől és rendkívül ízletes, fügenagyságú tápláló 

gyümölcsöt hoz, mégpedig igen nagy mennyiségben. A kísérletek szerint ez a növény megbecsül-

hetetlen értékű a vízben szegény kopár vidékeken. 1909-ben hozták forgalomba a minden más 

növénynél bővebben termő kaktuszváltozatot, amelyet Burbank barátai a santa rosai varázsló 

növényének nevezték el. A növény termése ugyanis egy acrén 50—75,000 kiló. A szárrészek 

kitűnő állati takarmányt szolgáltatnak, de jóízű, tápláló főzelék is készíthető belőlük, sőt nyersen 

salátának is használhatók, a tövismentes, vöröses színű gyümölcs pedig valóságos ínyencfalat. A 

háború előtt Németország déli részein, a melegebb fekvésekben meg is próbálkoztak a növény 

termesztésével éspedig kielégítő eredménynyel. Azóta ott is, nálunk is gyakran szóbakerül a furcsa 

növény termesztésének kérdése. Hosszú ideig nem örvendtek nagy közkedveltségnek a furcsa 

alakú növények, mint ahogy nehezen barátkozott meg az ember a házak vagy a bútorok 

leegyszerűsített formáival és vonalvezetésével is. Méregzöld színük, tüskés vagy szőrös testük 

miatt idegenkedtek tőlük, nem szerettek velük foglalkozni és amint az minden új divat felbuk-

kanásakor szokás, azt hangoztatták, hogy csúnyák, messze esnek a növény, a virág finomult 

szépségétől, de veszedelmesek is, mert tüskéi, ha a bőrbe jutnak, gyulladást okoznak, sőt 

babonából sem tartották. Úgy mondták ugyanis, hogy későn megy férjhez az olyan leány, aki 

házában kaktuszt nevel. Igaz, hogy a kaktusz tüskéitől könnyen keletkezhet bőrgyulladás. Ez meg  

 

 

 

 

Melocactus communis [Jelenleg Melocactus intortus] - 

Curtis's Botanical Magazin, 58. kötet, 3090. tábla. 

Rajz: W. J. Hooker 
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Kaktuszokkal és más egyéb pozsgásokkal beültetett tál egy Kelet-Austini árudában. Fotó: Nagy József 
 

is magyarázható. A kaktusz tüskéit, ha nagyítóval, vagy mikroszkóppal megvizsgáljuk, visszafelé 

fogazottaknak, fűrészelteknek, horgosaknak látjuk. Ha tehát ilyen tüske a bőrbe jut és abba 

beletörik, mozgás közben még jobban belefúródik a bőr szövetébe s természetesen idegen anyag 

lévén, gyulladást okoz. A gyulladás azután el is mérgesedhetik, mert hiszen a tüske hegye 

mérgező anyagokat tartalmaz. Kisebb-nagyobb legyek és apró rovarok pusztulnak el a tüskéken, 

és így azután érthető, ha a tüske hegye mérgező. Hasonló eset azonban más tüskés virággal is 

előfordulhat. Megvetjük-e vajjon a rózsát azért, mert tüskéje, ha vigyázatlanok vagyunk, 

bőrgyulladást okoz? Vagy része lehet-e a kaktusznak abban, hogy ha lányos házban nevelik, annak 

valamelyik hajadona pártában marad? Az új bútorstílus kétségtelenül sokban hozzájárult a 

kaktuszfélék tartásának elterjedéséhez, vagy mondjuk úgy, divatjához, bár a kaktuszkedvelők 

élénken tiltakoznak az ellen, hogy a kaktusznevelés divat volna. Szerintük a kaktuszfélék 

elterjedésének oka magában az érdekes és különös növényben van. Alakjának bizarr 

változatossága, virágjának egzotikus pompája megragadja a virágkedvelőt és rajongóvá, feltétlen 

hívévé teszi azt, akinek már volt alkalma kaktuszgyűjteményt virágzás idejében látni. Minden 

szobanövény gyönyörködtető, a kaktusz azonban még szórakoztató is. Humoros és groteszk 
növény. Ma az echinocactus, a sünkaktusz, az echinocereus, a sünoszlopkaktusz, az echinopsis, a 

tüskés sünkaktusz, a mamillaria, a szemölcskaktusz, az epyphillum, a tagozott kaktusz, a cereus, 

az oszlopkaktusz, az opuntia, az ágasbogas tüskéskaktusz, az aloe, az agave és az idetartozó 

számos más kaktuszféleség különféle, elsősorban pedig törpe alakzataival és változataival, 

kétségtelenül jól díszíti a modern bútorzatú lakást. A kaktuszkedvelők egy része szereti a 

magasnövésű fajokat is. A mi éghajlatunk alatt a legnagyobb magasságot, négy-öt métert, a 

Mexikó és Dél-Amerika hegyvidékéről származó oszlopkaktusz, mégpedig a Cereus peruvianus 

éri el. Ez a fajta egyébként kedvence volt Kossuth Lajosnak is torinói kertjében. A kaktuszfajták 

sokfélesége teremtette meg a modern lakás és bútorstílus díszítő motívumait, csecsebecséit, az 

apró szobai japánkertet és a mulatságos parányi kaktuszkertet is, amelyek még a szecesszió  
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Néhány divatos kaktusz az 1930-as években. Napjaink nagy divatja a valamilyen betegségben szenvedő 

kaktuszok gyűjteménye. A bal oldali kép a cikk eredeti, a jobb oldali fotó Nagy József felvétele egy 

Kelet-Austini árudában. 
 

korának meg nem értett és kellően nem értékelt termékei. Amikor a háború előtt Manda nevű 

kertész Amerikában divatba hozta a kaktuszkert, a szín, a forma és nagyság szerint csoportosított 

különböző növésű és alakú, összekevert, egymásba oltott fajú, apró cserepekbe ültetett 

kaktuszokat, a virágkedvelők szinte megbotránkoztak ezen az kilengésen. A lakásberendezés új 

stílusa azonban igazat adott a szobai virágkultúrában új lehetőségeket kereső kertésznek és díszül 

alkalmazta úgy ezt, mint az ici-pici japánkertet, amelyet japán kertészek állítottak elő először 

Amerikában. Az igazi japánkert azonban szinte megfizethetetlen, mert egy-egy törpe fácska, 

amely harminc-negyven esztendős korában a legérdekesebb, csak Japánból szerezhető be. A 

kertészek, hogy a kis japánkert iránt tanúsított nagy keresletet kielégíthessék, közönséges faiskolai 

dugványfenyőket kezdtek használni, amelyeket dróttal eltorzítottak, hogy olyan alakjuk legyen, 

mint a cserépben nevelt japán korcsfáknak. Az ilyen miniatűr japánkert-utánzat természetesen 

nem is lehet hosszúéletű és ezért nem is vált annyira közkedveltté, mint a kaktuszkert. A divatban 

azonban nincs megállás. Ami ma szép, holnap únott. Változnak a formák, más a vonalvezetés és 

ennek megfelelően változik a díszítés is. Ezért változik a szobanövénykultúrának formája is. A 

kertecskék helyébe más alakzatok kerülnek, ezek még jobban hozzáidomulnak a legújabb 

bútorstílushoz, az áramvonalas karosszékekhez és a kajlalábú asztalokhoz. Újabban a kaktuszfélék 

mellett egyre nagyobb szerepet kezdenek játszani a succulensek, a pozsgásnövény egzotikus fajtái, 

amelyek kőre vagy kavicsra emlékeztetnek, de pompásan virágoznak, szóval olyan növények, 

amelyeknek vonalai megegyeznek a divat minden terén hódító vonalakkal. Vannak ezek között a 

kavicsra emlékeztető növények között igen furcsa alakú, fantasztikus képződményekkel ellátott 

növények is, és a képződménynek végén olykor-olykor csodálatos virág is nyílik. Egy bajuk van 

csupán, hogy illatuk nem tartozik a megszokott, vagy mondjuk úgy, a tűrhető illatok közé. A 

szobanövénykultúrának fel-felbukkanó «izmusait» és vonalvezetéseit természetesen nem kell 

lebecsülni, mert ha alkalmazkodnak is a divathoz, végeredményben a természet csodálatos életét 

figyelők dicséretes kísérletezései és próbálkozásai. A kísérletezések során pedig már többször is 

bebizonyosodott, hogy minden növény dísze lehet a lakásnak, ha ízlés hívja életre. 

 

 

Natter-Nád Miksa 
Búvár, 3. évf., 3. szám, 209-212. o., 1937. március 1. 
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Írta: Holecz Ferenc 

 

A városi ember számára sokat jelent a zöldövezetben való felfrissülés. Sok olyan természetszerető 

ember él, aki otthonába viszi a természetet. Ebből mutatom be azt a növényt, ami szebbé teszi 

otthonunkat. Ez a növény a kaktusz. A jól ápolt kaktuszok egzotikus alakjukkal, bizarr formáikkal, 

pompás virágukkal hálálják meg a rájuk szánt időt. A kaktuszok hazája az amerikai kontinens. 

Európa klímája mostoha számukra. Ennek ellenére alkalmazkodtak a hőmérsékleti viszonyukhoz 

és megszerettették magukat. A kaktuszokat sokan egy kalap alá sorolják. Pedig ahány, annyi fajta. 

Hiba azt gondolni, hogy a kaktuszok igénytelen, szárazságtűrő növények. A jó talajba ültetett, és 

tavasztól őszig napfényen tartott és jól locsolt növények szépen díszlenek minden 

kaktuszgvűitőnél. Nyáron bőséges öntözést igényelnek. Az ősz beálltával egyre óvatosabban kell 

bánni a locsolással, mert a túlöntözés egyúttal a kaktusz pusztulását is jelentheti. Az igazi 

kaktuszgyűjtők tisztában vannak ezzel. Akik kezdők, a jó és hasznos tanácsokat feltétlenül 

fogadják el. Egyet mindenesetre ajánlatos minden kaktuszosnak tudni. Télen 3-10 foknál 

melegebb hőmérsékleten ne tartsuk növényeinket. Főleg ne locsoljuk. Ugyanis a téli pihenés 

időszakában készítik elő a kaktuszok az elkövetkezendő év virágképződését. Természetsen 

tavasszal, vagy a nyár folyamán magról csíráztatott kis kaktuszokra ez nem vonatkozik. Akik 

addig eljutottak a kaktuszgyűjtéssel, hogy magvetéssel tesznek szert újabb kaktuszokra — azok 

már nemcsak a kaktuszok teleltetésével. hanem a kaktuszok oltásával és sok egyéb hasznos 

tudnivalóval is tisztában vannak. 

A hűvös helyen és locsolásmentesen teleltett növények az elkövetkezendő évben is megtartják 

alakjukat, formájukat, — míg azok a kaktuszok, amelyek meleg, központi fűtéses szobákban 

telelnek át, rendszeres locsolást igényelnek és megnyúlnak a téli fényhiány következtében. 

Különösen csúnya látvány ez a cereusoknál (oszlopkaktuszok), ahol a növény csúcsa 

elvékonyodik, és az többé nem nyeri vissza eredeti alakját. Ha mégsem lehet megoldani a hűvös 

helyen való teleltetést, akkor tavasszal ajánlatos a megnyúlt növények elvékonyodott hajtásait 

levágni, mert helyettük a jó idő és napfény beköszöntével életerős hajtások fejlődnek. A gondosan 

átteleltetett kaktuszokat fokozatosan szoktassuk a napfényhez is, mert a hirtelen és erős napfény 

hatására égési foltokat szenvednek, amit többé nem hevernek ki.  

Holecz Ferenc 
Nógrád. 27. évf., 305. szám, 6. o. 1971. december 28. 
 

Etiolált kaktuszok a baloldali képen (Fotó: lma_dp, depositphotos). Jobbra a kaktusz alja elegendő fényben, 

középen fényszegénységben, legfelül ismét elegendő fényben kialakult növekedése. 

(Fotó: MoonDust, cookdandbombd.co.uk) 
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

N O V E M B E R 

 

1. Teleltető helyünket a lakásokban is úgy 

válasszuk meg, hogy az világos legyen. 

Sötétebb, félhomályos helyet csak jobb 

lehetőség híján válasszunk. Ismertek olyan 

megoldások is, amikor a cserépből kiveszik 

földlabdásan a kaktuszt, és újság- vagy 

csomagolópapírba tekerve tárolják! Ez csak 

kényszer szülte megoldás! Egyébként min-

denki arra a teleltetési módra fog esküdni, 

amit kipróbált és nála bevált. A teleltetés 

idejére többféle hőmérsékletet is javasol-

nak. Egy biztos. A +5C° és +12C° közötti 

tartomány minden fajnak megfelel. A telel-

tetésre sok-sok ötlet olvasható a Debreceni 

Pozsgástár újságjaiban a kaktusz és pozs-

gásgyűjtők rovatban. 

2. Vannak kaktuszok, amelyek már a tél folyamán megmutatják bimbóikat, és a teleltető 

hőmérsékletétől függően virágoznak is. Ilyen például a Mammillaria gracilis, Notocactus hasel-

bergii, Parodia crysacanthion és nagyon sok Echinofossulocactus. Már januárban számíthatunk 

virágzásukra, ha világos helyet biztosítottunk számukra. A téli tűző napsütéstől azonban óvjuk 

őket. 

3. A már sokszor említett karácsonyi kaktuszt (Schlumbergera truncata) tartsuk világos, helyen, 

ha lehet szobahőmérsékleten, de az alacsonyabb hőmérséklet sem jelent problémát, egészen +5C°-

ig. Helyét ne változtassuk, mert így előzhetjük meg a növekedő bimbók lehullását. Talaja legyen 

enyhén, de mindig nedves, ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Az alatta levő tálkában soha nem 

panghat az öntözővíz. Más levél- és vesszőkaktuszt is hasonlóan tartsunk télen, de vannak 

kivételek. 

Egy aranyszabály! Öntözés mindig a hőmérséklet függvényében: magasabb hőmérsékleten 

lehet gyakrabban és többet, alacsonyabb hőmérséklete ritkábban és kevesebbet. 

 

4. A melegigényesebb fajokat teleltethetjük a fűtött szobában is, pl. a szekrény tetején. Különösen 

alkalmas hely a panellakásokban a következők számára: néhány Epiphyllum faj, Melocactusok, 

Discocactusok, Matucanák, stb. 

 

5. Amennyiben a két ablak közötti résben teleltetünk, és éjszakára komolyabb fagyok várhatók, 

úgy az ablaküveg és a kaktuszok közé helyezzünk el óvatosan valamilyen hullámpapírt, vagy ha a 

hely megengedi, megfelelő vastagságú hungarocell lemezt. 

 

6. Szaporítást már ne végezzünk. Ha beteg, egészségtelennek tűnő hajtást vagy hajtásrészt veszünk 

észre, akkor azt vágjuk le. Ha a levágott részen a tünet nagyon elterjedt, akkor dobjuk a szemétbe, 

de ha kevésbé elterjedt, akkor a beteg részt távolítsuk el, és a megmaradó részt, ami már vélhetően 

egészséges, tegyük hűvös helyre. Itt a sebzés beszárad, majd tavasszal gyökereztessük 

dugványozással. Ezáltal új növényünk lehet belőle. 

 

 

 

1. Melocactus curvispinus Venezuelában, Isla de Margarita- 

szigetén. Télen fűtött helyen tartsuk. Fotó: Kajdacsi János 
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                 2. Notocactus mammulosus. Fotó: Barizs D.                                       3. Echinofussolocactus arrigens. Fotó: Barizs D. 

 

D E C E M B E R 

 

1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk 

bimbós vagy már virágzó példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb hőmérsékleten 

tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható a virágzás ideje. A tapasztalat még-is az, hogy a 

virágzást a hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll, próbáljuk ki. 

 

2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak állapotában található. Kicsit töppedt, 

esetleg kicsit ráncos a felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De ilyenkor nálunk 

ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 3-

4 hetente öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük! Ekkor az öntözés több kárt 

okoz, végső soron növényeink ki is pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert 

megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl 

hideg, erős huzat ne érje növényeinket. 

 

3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét 

látjuk. Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást. 

 

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös tekintettel a 

különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető helyre. A 

melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a belőlük kifejlődött atkák, 

tetvek károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek észrevehetők a beszáradt, 

csillogó nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De egyszerűbb, ha néhány helyre 

két-három szem granulált csigaölőt helyezünk ki. 

 

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges 

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, 

akár az Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak, 

mert esetükben mindig van, aki mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az Internet 

esetében ilyen nincs, mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai ellenőrzés. 

Ezért kezdőknek, de még haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes információtól. A növény 

botanikai nevének meghatározása az első és döntő lépés a tartásához, gondozásához szükséges 

adatok megszerzéséhez. 

 

Ficzere Miklós 
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Írta: Nagy Sándor 

 

A Gymnocalycium nemzetség már hosszú évtizedek óta népszerű a gyűjtők és a kaktusz-

tenyésztők körében. Pontosan 100 éve annak, hogy Britton és Rose 1922-ben elismerte Dr. Louis 

Karl Pfeiffer Gymnocalycium nemzetségét, amit kb. 70 évvel korábban javasolt. A legkorábbi 

kaktusz-illusztrációk Gymnocalycium fajokról készültek, amelyeket akkoriban Echinocactus 

néven neveztek. Ez volt minden bordás, gömb alakú kaktusz gyűjtőneve. Azóta folyamatosan új 

fajokat, változatokat, formákat fedeztek fel a nemzetségen belül. Sajnos az idő múlásával a 

mindenre figyelmes gyűjtő otthon veszi észre, hogy az „új szerzeményének” a meglévő sajátjai 

között már van ilyen növény, de más névvel, olykor több is, mint kellene! Úgy vélem: sokan 

gondolják helyesen, hogy a nemzetségen belül – sajnos -, sok fajról elmondható hasonló történet. 

Sok a vita, félreértés a nevekkel és a szinonimákkal. A nemzetség legváltozékonyabb fajáról 

megpróbálok olvasóimnak röviden beszámolni. 
 

  
 

                        1. Gymnocalycium ochoterenae.                                          2. Gymnocalycium ochoterenae ssp. herbsthoferianum 

                             Fotó: Robert Brandstatter                                                                   Fotó: Robert Brandstatter 
 

Gymnocalycium ochoterenae első leírása megjelent: (a továbbiakban Mj) Kaktus - ABC [Backeb. 

& Knuth] 293. és 417. oldalán 1936-ban. Eredeti élőhelye Argentín, Córdoba, San Luis és La 

Rioja tartományok. A növény nevében a különleges jelző a mexikói botanikust, Isaac Ochoterenát 

(1885–1950) örökíti, tiszteli. A faj viszonylag széles elterjedési területtel rendelkezik, és ott a 

gyakori emberi és állati zaklatások ellenére bőségesnek mondható. Tengerszint feletti magasság: 

300-1500 méter. A Gymnocalycium ochoterenae a hegyvidéki talajokhoz kapcsolódó Chaco 

erdőkben nő. A Chaco név nagy erdős vidékre utal, de ez a nagy terület ma már egy hatalmas 

síkság, amely Dél-Amerika közepén helyezkedik el. Olyan üledékes síkság, amely argentin, 

bolíviai és paraguayi területre oszlik, és az erdős részek főleg Brazília területére korlátozódik. A 

Chaco gyakorlatilag lakatlan, szavanna és a brutális írtásból megmaradt erdők alkotják. Száraz 

éghajlatú és szubtrópusi régiónak számít. Télen a Chaco erdői átlagosan 14° C-os hőmérsékletűek, 

de a téli hidegebb időszakban fagyok is lehetnek. A forró nyáron a Gran Chaco bőséges 

mennyiségű esőt kap. Ha kevésbé meleg időszakban esne, akkor a régió ideális lenne a  
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3. Gymnocalycium ochoterenae var. cinereum. Fotó: Robert Brandstatter 
 

4. Gymnocalycium ochoterenae var. scoparium. Fotó: Robert Brandstatter 
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5. Gymnocalycium vatteri var.altautinense. Fotó: Robert Brandstatter 
 

mezőgazdaság számára. A nyári hőség nagyon gyorsan elpárologtatja a vizet, kivéve a mocsaras 

területeket. Növényünk ezekhez a körülményekhez alkalmazkodott az élőhelyein, hasonlót kell 

számukra nekünk is biztosítani. Gyakorlatilag elviseli a rendkívül napos helyeket, de megfelel a 

szűrt napfény vagy a délutáni árnyék. Erős fényben hajlamos bronzosodni, ami elősegíti a 

virágzást és az erős növekedést, de károsíthatja a napégés, és a növekedése visszaeshet, ha nyáron 

a nap legmelegebb részében túlságosan kitesszük a közvetlen napfénynek. A talaja általában 

gazdagon homokos legyen. Nyáron mérsékelt vagy bőséges öntözést igényel, de ne öntözzük túl. 

Várjuk meg, amíg a talaj teljesen kiszárad, mielőtt ismét öntözzük. Télen viszont vegyük 

figyelembe, ez a kaktusz nem éli túl a zord fagyokat, fagyveszély esetén vigyük beltérre, hogy 

napos ablakpárkányon vagy világítás mellett teleljen. Télen szárazon kell tartani. 

A nemzetség fajaihoz hasonlóan az Gymnocalycium ochoterenae szintén egy viszonylag kis 

termetű kaktusz. Teste többnyire szürkés-zöld, olíva zöld, de lehet barnás is, 9-12, esetleg 16 

bordával. Legfeljebb 4,5 cm magas és 8 cm átmérőjű. Általában három tövis jellemzi, de lehet 5 is 

bimbóudvaronként, melyek visszahajlanak a növényre, színük világos szaru vagy - mint a fotón –

barna. Fiatal korban a tövis színe változik, amíg el nem éri a barna színt. 
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Középtövise nincs. A fehér, tölcsér alakú virágok torka világos rózsaszín. Hosszúságuk eléri a 3,5-

5,5, ritkán a 6,5 centimétert, átmérőjük pedig 3,5-5,5 centimétert. A kevert zöldtől a piros színig 

megérő gyümölcse hordó alakú, hossza 1,5-2 centiméter.  

A legfrisebb kutatások és a szakirodalom szerint a Gymnocalycium ochoterenae négy alfaját írták 

le eddig, amelyek mindegyike különbözik a test alakjában és a tövisekben, de csak hármat 

ismernek el. Az ochoterenae alfajnak 3-5 tövise van. A vatteri alfajnak csak 1, esetleg 3. 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. cinereum 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. vatteri A Gymnocalycium vatteri a Gymnocalycium 

ochoterenae szinonimája, amelytől a kisebb méretű, kevesebb tövissel rendelkező bimbóudvar 

különbözteti meg, mert csak egyet hordoz. 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. ochoterenae. 
Gymnocalycium ochoterenae ssp. herbsthoferianum. Córdobában fordul elő. A 

herbsthoferianum alfajnak 6-7 ívelt radiális tövise van; a San Luis állambeli Lujan közelében 

található. 

 

G. Charles nemzetközileg elismert angol „gimno specialista” nem ismeri el a Gymnocalycium 

ochoterenae ssp herbsthoferianumot, de a nem túl meghatározó kritériumok miatt a G. 

ochoterenae szinonimájaként kezeli. A specialista a G.ochoterenae faj szinonimáiként kezeli még 

a következő taxonokat: 

Gymnocalycium moserianum Schütz 1966. Leírását még érvényesen nem tették közzé. 

Gymnocalycium intertextum Backeberg ex H. Till 1987 

Gymnocalycium knolii. Mereg. 1985.Leírás nélkül közzétett név. Ez állítólag közel áll a G. 

intertextumhoz és G. vatterihez. 

 

Elfogadott szinonim nevek a LLIFLE - Élőlények enciklopédiája adatbázisában 

Gymnocalycium intermedium Piltz non Hildemann 1885. Mj: Jörg és Brigitte Piltz nemzetközileg 

elismert német kereskedők 1998. évi vetőmagkatalógusukban (P113 terepszámmal) megjelent, 

leíratlan név. 

Gymnocalycium ochoterenae var. albiflorum Lukašik. 

Mj: Lukašik Synonymie Rodu Gymnocalycium 18, 1999. 

Gymnocalycium ochoterenae var. albispinum. Kertészeti változat. 

Mj: Ludvig Bercht vetőmaglistáján 1992/93 ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium ochoterenae var. cinereum Backeb. 

Mj: Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 293. és 417. old. 1936. 

Gymnocalycium ochoterenae var. longispinum Lukašik. 

Mj: Synonymie Rodu Gymnocalycium 18, 1999 

[A. Ludwig Bercht holland specialista maglistájában]. 

Gymnocalycium ochoterenae var. polygonum Backeb. 

Mj: Backeb. Kakteenlexikon 171. o. 1966. Érvénytelen név. 

Gymnocalycium ochoterenae var. scoparium H. Till & Neuhuber. 

Mj: H. Till & Neuhuber. Gymnocalycium 5(4): 74 (1992), ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium ochoterenae var. unguispinum Kertészeti változat. 

Mj: Kakteen-Haage 1992/93 évi maglista ('ochoteranai' néven) 

Gymnocalycium ochoterenae var. tenuispinum Backeb. 

Mj: Backeb. Kakteenlexikon 171. 1966. Érvénytelen név. 

Gymnocalycium ochoterenae var. variicolor. Kertészeti változat. 

Mj: Ladislav Mitiska 1992/93. évi maglista. ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium ochoterenae var. variispinum Backeb. 

Mj: Backeb. Kakteenlexikon 172. o. 1966. Érvénytelen név. 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. herbsthoferianum H.Till & Neuhuber. Mj: Gymnocalycium 

(Ausztria) 5 (4): 75 (1992), ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. vatteri (Buining) Papsch. 

Mj: Gymnocalycium (Ausztria) 6(1): 79 (1993). CITES II. melléklet, ("ochoteranai" néven).  
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Ez utóbbi szinonimái: 

Gymnocalycium vatteri Buining. Mj: Succulenta (Hollandia) 1950, 66. 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. vatteri var. altautinense Papsch. 

Mj: Gymnocalycium (Ausztria) 6(1): 79 (1993), ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium ochoterenae ssp. vatteri (Buining) Papsch. 

Mj: Gymnocalycium (Ausztria) 6(1): 79 (1993), ("ochoteranai" néven). 

Gymnocalycium vatteri var. altautinense (Papsch) V. Gapon. 

Mj: V. Gapon, (2007). 59: 9. Következő: 2009. Gymnorus. (Oroszország). Forrás: 

Synonymic Checklists of the Vascular Plants of the World (Szinonim ellenőrző listák a világ 

edényes növényeiről). 

 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy ennek a fajnak az egyetlen érvényes írásmódja az 

„ochoterenae”, nem pedig az „ochoterenai”, amely még mindig gyakran megtalálható a 

fórumokon és kereskedelmi oldalakon. 

Talán sikerült bemutatnom egy újabb „szegény” fajt, amely a nemzetség egyszerűsítésének a 

következő áldozata lehet. A Debreceni Pozsgástár 2022. 3. számában írtam a „szegény” G. 

riojenseről és a többiekről. Ebben a G. bodenbenderianum változékonyságának elismeréseként 

évekig tartó élénk vita lezárása után, a Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till, 

beleértve az összes alfajt és fajtát, a Gymnocalycium bodenbenderianum ( Hosseus ex A. Berger) 

A. W. Till szinonimájaként javasoltak elismerni. Megjelenés: Schütziana. Gymnocalycium Online 

Journal (Németország), F. Berger, Amerhauser & Sedlmeier 2014. Ezzel a kérdéssel szerintem az 

egyszerűsítési vita korántsem zárult le. Itt van például, amiről a fenti probálkozásom szól. A G. 

ochoterenae Backeberg vagy a G. stellatum (Speg.) Speg. is, amelyek annyi nevet kaptak az évek 

során. Ezek a fajok, alfajok és változatok  széles körben elterjedtek, és számos fajtát lefednek több 

mint 300 km-re északról délre az egyes populációk La Rioja, San Luis vagy Córdoba 

tartományokban. 

Köszönetem Robertnek a gyönyörű fotókért. 

Nagy Sándor, Jászberény 

 

Képek: Robert Brandstatter gyűjteményéből, Waidhofen an der Ybbs, Ausztria. 
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Szovjet asztrobiológusok feltevése szerint a Marson látható foltokat kaktusz-szerű növények 

telepei képezik. A hipotézis azon alapszik, hogy a földi kaktuszok által visszavert fény színképe 

nagyon hasonlít a Mars sötét foltjainak spektogrammjaihoz. Azt is megállapították, hogy van 

bizonyos hasonlóság a Mars különböző részeinek színképe, valamint alacsony hőmérsékletű földi 

sivatagok növényzetének színképe között. 
Délmagyarország, 58. évf., 181. szám, 7. o., 1968. augusztus 3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Dr. Csajbók József 

A Lophophora nemzetségről kicsit másként. I. rész 

 

Ficzere Miklós 

Sziklakertem télálló kaktuszai - tapasztalatok, szakirodalmi visszásságok és talányok 

IV. rész: Télállók az Echinocereus nemzetségben. 

 

Kiss László 

Helia Bravo és Scheinvar felfedezése 1985-ben a Mammillaria perezdelarosae 

 

Nagy Sándor 

A sokat tűrő és közkedvelt Gymnocalycium andreae 

 

Elton Roberts 

Pediocactus winkleri: Utah bennszülött kaktusza 

 

Ficzere Miklós 

Filatélia; Lophophora nemzetség I. 

 

Kiss László 

Austrocactus philippii – az elveszettnek hitt kaktusz 

 

Ficzere Miklós 

Ismeretlen szerző útmutatója kaktuszok és egyéb pozsgások gondozására 1832-ből 

 

 

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja! 

 

 

          
                                                                          Címlap                                                                       Hátsó 
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Írta: Hervay Gizella 

 

Napok óta búsult-sárgult a kicsi kaktusz. Kobak min-

den reggel leült mellé a kisszékre, és nézte-nézegette.  

— Miért búsulsz? Ha akarod, mesélek neked.  

Mesélt neki, de a kaktusz másnap is búsult-sárgult.  

— Miért búsulsz, kicsi kaktusz? Ha akarod, hozok 

neked játékot.  

Hozott neki játékot, de a kicsi kaktusz harmadnap is 

csak sárgult-búsult.  

— Miért búsulsz, kicsi kaktusz? — kérdezte megint 

Kobak. — Messze van a mamád?  

Ha akarod, megkeressük. 

Azzal fogta a kicsi kaktuszt, betette a kicsi teher-

autóba. Egyik kezében a teherautó zsinege, másik 

kezében a mackó. Mentek-mentek, mendegéltek. 

Mikor a harmadik villanypóznához értek, nagyon 

elfáradtak. Néznek körül, hogy mire üljenek, hát mit látnak, jön utánuk a kicsi szék piros cipőben. 

Ülj rám — mondta Kobaknak. — Én majd viszlek. A teherautót pedig kösd a lábamhoz.  

Így is tett Kobak. Felült a kicsi székre, az vígan lépkedett vele, utánuk gurult a kicsi teherautó a 

kicsi kaktusszal. Addig mentek, míg megéheztek. Gondolkoznak, mit kéne enni, hát mit látnak jön 

a kerekasztal görkorcsolyán, s az asztalon egy nagy kerek kenyér. Letöri Kobak a dúcát, megeszi, 

tör egy darabot a mackónak, egyet a széknek, egyet az asztalnak s a teherautónak is. A kiskaktusz 

nem evett bánatában egy falatot se, hiába kérlelte Kobak. Egyre búsult-sárgult szegényke.  

— Mesélek a mamádról — mondta Kobak a kicsi kaktusznak, hogy ne búsuljon annyira. — Hol  

volt, hol nem volt egy kaktuszmama Annak volt egy kicsi kaktuszfia. És eltévedtek egymástól. 

Aztán addig keresték egymást, míg összetalálkoztak. Akkor közös cserépbe ültették őket, egy 

locsolóval locsolták őket, egész nap egymással beszélgettek, és boldogok lettek. Itt a vége, edd 

meg a kenyeredet! 

De a kiskaktusz nem akart enni. Mit tehettek volna, elindultak megint. Elöl lépdelt a kisszék 

Kobakkal, utána korcsolyázott a kerekasztal, utána gurult a kicsi teherautó a kicsi kaktusszal. 

Egyszer csak megállt a kicsi szék. — Én úgy elfáradtam, hogy egy lépést se tudok tovább menni. 

Azt mondta a kerekasztal: — Ülj a hátamra, majd én elkorcsolyázom veled. — így is tettek.  

Elöl gurult a kerekasztal, utána a kicsi teherautó a kaktusszal, a kerekasztalon ült a kicsi szék, a 

kicsi széken Kobak. Kobak ölében a mackó. Gurultak-gurultak késő estig, akkor aztán ásítozni 

kezdtek. Előbb a mackó ásított, aztán Kobak, aztán a kisszék, aztán a kisasztal, végül a teherautó 

akkorát ásított, hogy majdnem kiejtette a kiskaktuszt. Hát ahogy így ásítoznak, hátranéznek, s mit 

látnak? Jön Kobak kiságya rolleren. Lefeküdtek, elaludtak. Reggel megint útnak indultak. A 

kisszék piros cipőben, Kobak a mackóval, a kerekasztal görkorcsolyán, teherautóban a kaktusz, a 

kiságy rolleren. Mentek-mendegéltek, szembejött egy fecske. 

— Hova gurultok? — kérdezte.  

— Mi se tudjuk — felelte Kobak. — Keressük kicsi kaktuszmamáját. Nem láttad valahol?  

— Fészke van, vagy sürgönydróton lakik? — kérdezte a fecske. — Hány kisfecskéje van?  

— Nem érted, hogy kaktuszmamát keresünk? — kiáltott Kobak mérgesen, de a fecske tovább 

ficsergett. — Hogyne hogyne, nekem is van mamám, csak tudom, milyen egy mama! Kukacokat 

hoz, és legyeket, és röpülni tanít. — Kobak nem is válaszolt, továbbgurultak. Hegyen fel, völgyön 

le, egyszer csak eléjük támad egy napraforgó. 

— Hát ti hova gurultok? — kérdezi.  

 

 

 

 

Búsult-sárgult a kicsi kaktusz. Rajz: 

Lencsés Fanni, Hunyadi J. Iskola, Mikepércs 
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— Mi se tudjuk — felelte Kobak. — Keressük a kicsi 

kaktusz mamáját. — Nem láttad valahol?  

— Nézzetek a napba, ott keressétek — mondta a 

napraforgó, s már meg is fordult. Nézte a napot, és 

énekelt. — Jaj, de buta vagy — kacagott Kobak. 

 — Hogy is lenne a napon? A nap kerek, és legurul 

róla a cserép. Gyertek, guruljunk tovább. 

Gurultak-gurultak, egyszer csak szembegurult velük 

egy vadgesztenye. — Ti hova gurultok?  

— Mi se tudjuk. A kicsi kaktusz mamáját keressük.  

— Ti is lepotyogtatok, gyertek, guruljunk együtt. 

Azzal arra gurult, ahonnan Kobakék jöttek. — Nem 

érted, hogy a kicsi kaktusz mamáját keressük?  

— Úgyse tudtok visszarepülni a fára. Ha egyszer 

lepotyogtatok, gurulhattok, míg a világ. Ti is gurultok, 

én is gurulok, gyertek, guruljunk együtt. A mamánk 

már rég elfelejtett minket.  

— Gurulj csak — mondta Kobak a gesztenyének, — 

mi megkeressük a kicsi kaktusz mamáját. Mert búsul-

sárgul szegény. 

Azzal megint útra keltek. Mentek-mentek, estig 

gurultak. Lefeküdtek, elaludtak. Reggel megint útnak indultak. A kisszék piros cipőben, Kobak a 

mackóval, a kerekasztal görkorcsolyán, teherautóban a kaktusz, a kiságy a rolleren. Mentek-

mentek, hát szembejön egy kislocsoló. Sírt nagyon.  

— Hát te miért sírsz, kislocsoló? — kérdi Kobak.  

Eltévedtem, nem találom a mamámat — hüppögött a kislocsoló.  

— Nem csavarogtál véletlenül? — kérdezte szigorúan Kobak. De a kislocsoló úgy elkezdett sírni, 

hogy megsajnálta. Hadd el, megkeressük a mamádat. Mi is azért mendegélünk, gurulunk, hogy a 

kiskaktusz mamáját megtaláljuk. — Azzal elindultak a kislocsolóval. A kislocsoló fogta a szék 

lábát, a szék lába az asztal lábát, az asztal lába meg az ágy lábát, az ágy lába Kobakot, Kobak a 

mackót, a mackó a teherautó zsinórját, a teherautóban pedig ott búsult-sárgult a kiskaktusz. Három 

napig mentek, ha elfáradtak, leültek, ha megéheztek, ettek, ha elálmosodtak, aludtak, míg végre 

megint egy városba értek.  

— Ni, ugyanolyan város, mint a mi városunk? — kiáltott fel a kicsi szék.  

— Ugyanolyan utca, mint a mi utcánk! — tapsolt az asztal.  

— Ugyanolyan ház, mint a mi házunk — ugrált örömében a teherautó.  

— Ugyanolyan terasz, mint a mi teraszunk — derült fel a kaktusz. — De hiszen ez a mi házunk! 

Itthon vagyunk! — Ekkor a szomszédok teraszáról kihajolt egy nagylocsoló.  

— Hol tekeregtél, adta kislocsolója? Nem megmondtam, hogy csak a ház körül öntözgess? Na, 

egy-kettő feljönni! — Aztán kíváncsian kijjebb hajolt. — Kik azok ott mögötted? — 

— A barátaim — mondta a kislocsoló. — Segítettek, hogy megtaláljalak. És ők is keresnek 

valakit, a kiskaktusz mamáját.  

— Na, gyertek fel — enyhült meg a nagylocsoló. — Kaptok friss vizet vacsorára. 

Felmentek. A kislocsoló fogta a szék lábát, a szék lába az asztal lábát, az asztal lába az ágy lábát, 

az ágy lába Kobakot, Kobak a mackót, a mackó a teherautó zsinórját, s a teherautóban sárgult-

búsult a kiskaktusz. Hát ahogy felérnek, leülnek, vizet isznak, egyszer csak látják, hogy ugrik ám 

le a terasz párkányáról egy nagykaktusz, egyenesen a kiskaktusz elé. Összeölelkeztek, amennyire 

tudtak, hogy meg ne szúrják egymást, mert mondanom sem kell, a kiskaktusz mamája volt az. A 

cserép eltörött, de annyi baj legyen, így legalább közös cserépbe ültették őket, egy locsolóval 

locsolták őket, egész nap egymással beszélgettek, boldogok lettek  

Itt a vége, fogd meg a madzagot, és húzd haza Kobak kicsi teherautóját! 

 
Háromszék, 14. évf., 3540. szám, 5. o. 2002. április 20. 

 

Hervay Gizella 

 

 

Újra együtt a kaktusz család. 

Rajz: Pálfi Johanna Sára 3. c. oszt. tan. 

Mátyás Király Ált. Isk. Berettyóújfalu 
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Írta: Rácz János 

 

Az alábbiakban történeti-etimológiai szempontból feldolgozott elnevezéseket nagyrészt már 

szótározták, illetve a világhálón, a kereskedelemben széles körben terjednek, elemző dolgoza-

tokban azonban eddig nem szerepeltek. A magyar írásbeliségben már a 14. századtól fölbuk-

kannak déligyümölcsök nevei, fajleírások magyar szerzőtől az erdélyi Maximilianus Transylvanus 

könyvében (1523, De Moluccis Insulis) olvashatók, Lencsés György kéziratában (1577 k.) és 

Melius Juhász Péter Herbáriumában (1578) az orvosbotanika szaknyelvébe is bekerültek egzotikus 

fajok magyar elnevezései. Amennyire régi források rendelkezésre állnak, igyekeztem az idegen 

nyelvi nevek szótörténetére is fényt deríteni. 

 

KÉK-FÁKLYAKAKTUSZ J. MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS (P. 432) 

Guatemalában és Mexikóban őshonos. Apró gyümölcse nagyon édes, frissen vagy szárítva eszik. 

E kaktuszfaj kék- faji jelzője a sötétkék bogyókra is utalhatna, ám mind a négy Myrtillocactus 

fajnak ilyen a termése, ezért inkább a kékeszöld, vékony héjú ágai miatt kaphatta a színre utaló, 

megkülönböztető jelzőt. A kékes bevonat különösen a fiatal hajtásain szembeötlő. Ugyancsak a 

kék színnévvel alkották e faj ang. blue-flame (GRIN.), azaz ’kék láng’ elnevezését. Társneve az 

angolban a blue candle (BL.), vagyis ’kék gyertya’, amely a gyertyatartóhoz hasonló, erősen 

elágazó és kékes színű hajtásokra utal. A fáklyakaktusz (P. 84; R. 1940, VörösEgz. 80) generikus 

név Vörös Éva megállapítása szerint a németből került át, a ném. Fackeldistel ’fáklyabogáncs’ 

(uo.) előtagjának fordításával, és a -bogáncs utótagnak a kaktusz gyűjtőnévvel való helyet-

tesítésével. Angol megfelelője a torch thistle ’uo.’ (uo.). Hasonlóságot fejeznek ki, a fekete 

áfonyáéra (Vaccinium myrtillus) emlékeztető apró, sötét bogyótermésre utalnak a kék 

fáklyakaktusz ang. bilberry cactus, whortleberry cactus és sv. blabärskaktus (GRIN.), azaz 

’feketeáfonya kaktusz’, ’áfonyakaktusz’ elnevezése. A latin szaknyelvi Myrtillocactus (gör. 

myrtillus ’áfonya’, lat. cactus ’kaktusz’) generikus névnek ugyancsak ’áfonyakaktusz’ a jelentése. 

A ’geometrikus, mértani’jelentésű latin szaknyelvi geometrizáns faji jelző valószínűleg a 

bordázott szárak szimmetrikus keresztmetszete az alapja. A kék fáklyakaktusz ang. organ cactus 

(EL.), vagyis ’orgonakaktusz’ neve az oszlopszerű, felálló szárakra utal. A Mexikóban használatos 

sp. garambullo (GRIN., R. 1908: Ann.rep. 552, 1920: Cactaceae 2: 179, 1921: Bull. Bot.G. 11: 

174) nevének alakváltozata, a guarambullo (EL.) átkerült az angolba; vö. ang. guarambullo ’uo.’ 

(uo.). A faj ang. our father (GRIN.), azaz ’miatyánk’ neve szintén mexikói eredetű, a sp. padre 

nuestro ’ua.’ (EL.) tükörfordítása. 

 

Rácz János 

 

 
Magyar Nyelvőr 139. évfolyam, 1. szám, 108. o. 2015. 

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK - Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei I. 

 

 

 

Túloldalon: 
A kép jobb szélén két oldalsó elágazást fejlesztő Myrtillocactus geometrizans, a balszélen ugyanennek a fajnak 

monstrose változata sziklakerti kiültetésben a fagymentes időszakban. 

Fotó: Ficzere Miklós saját gyűjteményében. 
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Írta: Vincze József 

 

Térségünkben is sok olyan virág teleltethető át szabadföldön, melyeket elsősorban cserepes vagy 

üvegházi példányokként ismerünk. 

Milyen bizarr egy hóval fedett kaktusz, jukka vagy pálmafa látványa a hazai kertben! Az 

egzotikus növények szabadföldi teleltetésének lehetősége még kevesek számára ismert, de 

akár mi is könnyen megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban „működik”. 

 

Sok növény olyan klímában őshonos, ahol az alapvetően meleg éghajlat mellett néha előfordul 

erőteljes lehűlés, vagy akár havazás. Jó példa erre Észak-Amerika vagy a Himalája. Az előbbi 

esetében a hegységrendszerek észak-déli elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy az észak felől jövő 

hideghullámok akadálytalanul egészen délig hatoljanak, gyakran Floridáig is. A Himalája déli 

lejtőin pedig 2-3000 méteres magasságban a téli időszakban rendszeresen fagy és havazik. Ennek 

következtében, hosszú alkalmazkodási folyamat eredményeként kialakultak olyan növényfajok, 

melyek gond nélkül elviselik akár a -20 C fokot, de nem kevés az olyan növények száma, amelyek 

az ennél hidegebbel is megbirkóznak. Itt szeretném kiemelni a csapadék szerepét, hiszen ennek 

alapján két csoportba lehet sorolni e növényeket: vannak télállók és vannak fagytűrők. Az első 

csoport esetében nem jelent problémát a téli csapadék, míg a másodiknál igen, sőt jelentősen 

ronthatja az amúgy bámulatra méltó fagytűrési tulajdonságokat. Ez fontos szempont a teleltetés 

megtervezésénél. A telepítésnél is azonos igényűeket célszerű egymás közelébe ültetni. 
 

Különféle kaktuszok a sziklakertben télen. Fotó: Ficzere M. 
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Kaktuszok a kertben  

A kaktuszok az amerikai kontinens zömmel száraz klímájú területeiről származnak. Víztárolásra 

módosult száruk alakult ki, és a levélzetük is úgy alkalmazkodott, hogy minél kisebb legyen a 

vízleadó felülete, melynek végeredménye a jellegzetes tüskézet lett. A kaktuszok formavilága, 

mérete rendkívül változatos: vannak egészen kicsik, párnaszerűen tömött telepeket alkotók, 

„medvetalp” formájúak, elágazó törzsűek, nagyra növők stb. Egyes fajok télállók, vagyis nem 

okoz számukra gondot sem a hideg, sem a csapadék (pl. Cylindropuntia imbricata, Cylindropuntia 

kleiniae, Opuntia phaeacanťha, Op. macrocentra, Op. humifusa, Op. macrorhiza, Op. 

polyacantha). Más fajtákat viszont védeni kell a téli csapadéktól, különben kirothadnak (pl. 

Echinocereus triglochidiatus, Escobaria leei, Echinocereus viridiflorus). E célra tökéletesen 

megfelel egy olyan fóliasátor a növények fölé, amely nem zár hermetikusan, s a hideget beengedi, 

a csapadékot viszont nem. Fontos még a jó vízáteresztő képességű talaj, mert a kaktuszok 

legnagyobb téli ellensége a pangó víz. Mivel a kaktuszok növekedési ciklusa genetikailag 

beprogramozott, ezért a tenyészidőszakban mindent meg kell tenni, hogy növekedjenek. Eredeti 

élőhelyükön, nyáron nagy a forróság és a szárazság, ezért ekkor leáll a növekedésük, amely csak 

akkor indul be, amikor jön az enyhe, csapadékosabb, hosszú ősz (ill. a tél nagyobb része is ilyen). 

Ha nálunk a tavasz és a nyár eleje csapadékszegénységgel társul, akkor a növények nyugalomban 

maradnak és ősszel indulnak meg. Csakhogy ezután derékba kapja őket a tél. Télállóság ide vagy 

oda: elpusztulnak! Ezért fontos, hogy a meleg beköszöntével kapjanak vizet bőségesen, mert így 

őszre maguktól túljutnak az évi növekedési cikluson, nyugalomba vonulnak és várják a telet. 

 

A jukka is áttelelhet 

Ugyanez a helyzet az azonos élőhelyről származó, szintén pozsgás jukkákkal is. Ha az előbbi 

feltételek teljesülnek, akkor gyors növekedéssel, virágzással és terméssel (némelyik ehető) 

hálálják meg gondoskodásunkat. Több fajnál a tél közeledtével az alkalmazkodás érdekes jelét 

vehetjük észre: megráncosodnak, ugyanis a szövetekben lévő víztartalom egy részét eltávolítják, 

így „túlbiztosítva” a fagykárosodás elleni védelmet. A jukkák, a kaktuszokhoz hasonlóan, az ame-

rikai kontinensről származnak, a liliom-

félékhez tartozó növények, melyek az 

agávékkal szoros rokonságban vannak. 

Mivel sivatagi származásúak, ezért 

leveleik víztárolásra módosultak. 

Vannak nagyra növők és kicsik; vannak 

törzsesek és törzsnélküliek. Sokkal ke-

vésbé ismertek azonban a télálló, tör-

zset nevelő jukkák, melyek idősebb ko-

rukban impozáns méretet érhetnek el és 

pálmafához hasonló alakjukkal impo-

záns látványt nyújtanak. A jukkák azon-

ban nem rokonaik a pálmáknak. Egye-

dül növekedési habitusukban van 

hasonlóság, hiszen a törzset nevelő fa-

jok a pálmákhoz hasonlóan az elszáradt 

levélmaradványokból építik fel tör-

zsüket. A télálló fajoknál a tél bekö-

szöntével nincs tennivalónk. Esetleg a 

hajtásokról kell a havat eltávolítani, ha 

sok halmozódik fel, mert a kőkeménnyé 

fagyott részeket letörheti a hó súlya. 

 

 
19. éves Yucca gloriosa 'Variegata' virágzása 

2021. november 15-én, egy ködös napon. 

Fotó: Ficzere M. 
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Azoknál a fajoknál, melyeket védeni kell a csapadéktól, egyszerű fóliasátorral megoldhatjuk a 

problémát. Nem kell hermetikusan zárnia, hiszen a hideg ellen nem kell védekeznünk. E 

növényeknél is fontos a jól vízelvezetésű talaj és a tavaszi, kora nyári öntözés. Ha ezt megkapják, 

akkor több faj is kibír minimum -20 C fokot, de némelyik még a -30 vagy a - 40 C fokkal is képes 

dacolni. Virágzás után nem hoznak termést, mert nálunk hiányzik az egyetlen, beporzást végző 

rovar: a jukkalégy. Ugyanakkor, a növény körül számos sarj tör elő és a törzset nevelő fajok az 

eredeti levélrozetta közepén is új hajtást hoznak, biztosítva annak továbbnövekedését. Idősebb 

korukban több ilyen is előtörhet, és olyankor elágazódik a növény. A törzsnélküli fajoknál viszont 

virágzás után a növény lassan elhal, és a sarjak veszik át szerepét.  

A növény teleltetése hasonló, mint a kaktuszoknál. Fontos a talaj jó vízelvezetése, de erre a 

legtöbb faj kevésbé érzékeny a kaktuszokhoz viszonyítva. A deformáció megelőzése miatt a 

nagyobb felrakódott hómennyiséget érdemes eltávolítani, illetve a levélrozettát összekötni. 

 

Agávék a házikertben  

Az agávék szintén az amerikai kontinens száraz, sivatagos, félsivatagos területeiről származnak. E 

pozsgás növényeknél rendkívül fontos a talaj jó vízelvezetése. A levélrozetták közepe igen 

érzékeny a téli nedvességre. Mivel azonban a nálunk fagytűrő agávék kis termetűek, és igen lassan 

nőnek, mindkét probléma könnyen megoldható. Jól beváltak eddig az Agave utahensis és az 

Agave parryi. Kevés a tapasztalat az agávékkal kapcsolatban, ezért még több faj is szóba jöhet (pl. 

Agave havardiana) és tudomásom van egy A. americana nevű példányról, ami minden védelmet 

nélkülözve kibírta az igen kemény 2000/2001-es telet. Szerencsére jól sarjadzik, és remélhetően 

sokáig él még. 

 

Vincze József 
Új Szó, 59. évf., 10. szám, 10. o. 2006. január 13. 
 

Balra Agave parryi, jobbra virágzásban a teljesen télálló Hesperaloe parviflora. Fotó: Ficzere M. 
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A kertészmérnök házaspár a természet szigetén 
 

— Amikor két évvel ezelőtt nyugdíjba mentem, mint a debreceni botanikus kert igazgatója, 

elhatároztam, hogy visszatérek Tata környékére egy szép kis kertes házba, ahol kedvemre 

foglalkozhatok növényeimmel - mondja dr. Nemes Lajos kertészmérnök. Éppen az önök lapjában, 

a 24 Órában találtam néhány olyan hirdetést, amit végig is jártam. Agostyánt is kinéztem 

magamnak, de rábukkantam erre a szomódi házra itt, a Várhegy utcában, s egy évvel ezelőtt le is 

telepedtem. Visszajöttem arra a vidékre, ahol jól érzem magam. 

A hófehér körszakállas botanikus szívesen mesél arról, hogy Tatán, az Újhegyen nőtt fel, 

növények között élt, s nagyon megszerette a természetet. Akkor határozta el, hogy kertész lesz. 

Tatán érettségizett, egy évig a grófi kertészetben dolgozott, a budapesti Kertészeti Egyetemen 

szerzett diplomát, s Debrecenbe került a botanikus kertbe, ahol 22 évig volt igazgató.  

— Nagyon sokat tanultam, de alig tudok valamit. Miért mondom ezt? Nézzen körül ebben a kis 

birodalomban. Háromezer fajt ismerünk kaktuszokból, s itt 550 fajt nevelek. Hát még a többi 

növény?! Szóval, aki 20 ezer félét ismer, az is csak töredékét ismeri. Én körülbelül ennyit tartok 

számon magamban.  

A kaktuszházban sorakozik az 550 faj, mind saját nevelés, az apróbbakat, a kisnövényeket 

Debrecenben vette, volt munkahelyén, azok a kedvencei, azokat hozta magával. Az udvaron 

különös kert, 600 féle sziklakerti növénnyel. Valamennyi mellett saját előállítású tábla jelzi a 

növény nevét.  

— A kaktuszokat az egyetemen szerettem meg. Nem tudom miért. Talán azért, mert hatalmas a 

formakincse ennek a növénynek. Itt van például a papsapka formájú, pont olyan, mint amit a 

kanonokok viselnek. 1967-ben vetettem el a magját. S lám, még ma is milyen gyönyörű! Ezek az 

apró „kavicsok” a Kalahári-sivatagból valók. Pontosan utánozzák az ott található kövek színét, 

formáját, s kis réseikből bújik elő a virágjuk, különben szinte megkülönböztethetetlenek 

környezetüktől. Csodálatos a természet, képes védeni önmagát!  

Különben dr. Nemes Lajos nagy lokálpatrióta. A Dolgozók Lapja, majd a 24 Óra — igaz egy nap 

késéssel — Debrecenben is mindennap ott volt az asztalán.  

— Tájékozódtam arról, mi van a megyében, mi van Tatán és környékén. Mióta itthon vagyok, 

minden tatai körnek — a Tata Barátai, a Tatai Gimnázium Öreg Diákjai, a Fellner Jakab - tagja 

vagyok. Időmet a növényeimnek szentelem, de ha ezeknek a civil szervezeteknek összejövetele 

van, azt ki nem hagyom. Derecenben is kutattam, kerestem adalékokat és foglalkoztam tatai 

helytörténettel, itthon remélem, már több időm lesz rá.  

Dr. Nemes Lajos kizárólag saját kedvtelésére foglalkozik a kaktuszokkal, sziklakerti növényekkel. 

Apró cserepekben néhány szépséget arra tartogat, hogy ha iskolások keresik meg, ajándékba 

adhasson nekik abból, amit megcso-

dáltak. Kiegyensúlyozott, mosolygós, 

vendégszerető ő is, és ugyancsak ker-

tészmérnök felesége is. Az újtelepen 

épült szomódi ház valóban a béke, a 

természet szép szigete.  

ádám 

 

 
Dr. Nemes Lajos kedvenc növényei körében. 

Fotó: Jusztin Tíbor 

 

 
24 óra, 7. évf., 247. szám, 2. o. 1996. okt. 19. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DEBRECEN, 2022. SZEPTEMBER 30. 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

Iskolaprogram 

 

 

 

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs 
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III. RÉSZ 

 

 
1928-ban adták ki Dr. Szabó Zoltán Szobai növények élete és gondozása című könyvét, amelynek 12. fejezetét Maros 

Imre főgeológus, a Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelő Szakosztály első elnöke írta. A könyv mára 

antikváriumi, nehezen megszerezhető ritkaság, az ott leírtak viszont ma is kiállják a gyakorlati alkalmazást. Az 

elkövetkezőkben e 12. fejezettel ismerkedhetnek meg az olvasók folytatásos közlésben.  

 

Írta: Maros Imre 

 

Az oltás 
Csak a kaktuszok körében szokásos, a többi szukkulens növénynél nem igen kerül rá a sor. Az 

oltás segédeszköz arra, hogy tetszetős formákat kapjunk, hogy a növényeket erősebb fejlődésre 

serkentsük, vagy hog a veszendőbe menőket megmentsük. Ha a lecsüngő fajokat magas törzsre 

oltjuk, dúsan fejlődő, csinos fácskákat kapunk, amelyekben sajátságos növésük előnyösen 

érvényesül. A karácsonyi kaktuszról 2-3 ízből álló ágacskát veszünk, az alanyul szolgáló 

kétaraszos Peireskia-törzs vagy Phyllocactus-hajtás tetejét egyenesre vágjuk, aztán behasítjuk, az 

alsó végén kétfelől lehántott és kissé kiélezett ágacskát betoljuk a hasadékba és valami lehetőleg 

vékony tüskével vagy faszilánkkal átszúrjuk, hogy ki ne csúszhasson. Fémtűt nem szabad 

használni, mert ez megrozsdásodik és elmérgesedő sebet okoz. Raffiával is átköthetjük, de nem 

erősen. Beviaszkolni fölösleges. Egészen hasonló módon oltjuk a lecsüngő növésű Cereusokat, 

aminők a C. flagelliformis, C. silvestri, stb. Alany gyanánt a C. spachianus, vagy C. jusbertii 

nevű, erős növésű Cereusokat használjuk, de valamivel alacsonyabbra, legföljebb egy araszosra 

szabva. Ugyanígy, ugyanazokra a fajokra, esetleg Opuntia tagokra oltjuk számos kaktuszfajta  
 

                             1. Cereus silvestrii                                              2. Echinocactus scopa var. candida cristata 

                             (De Laet felvétele)                                                                 (De Laet felvétele) 
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torzképződményeit, amelyeket többé-kevésbbé tarajos 

alakjuk után „cristata” változatoknak nevezünk. Ezek a 

saját lábukon nehezen, vagy egyáltalán nem fejlődnek 

és nem is mutatósak. Alanyukat legfeljebb 10 cm-re 

szabjuk. Az 1. és 2. képek alanya C. spachianus, a 3. 

képé Opuntia. Ugyanilyen alacsony Cereusokra oltjuk a 

kényes gyökerű, vagy lassan fejlődő gömbös vagy osz-

lopos fajokat is, továbbá az elpusztult gyökerű kicsiny 

példányokat, amelyeknél attól kell tartanunk, hogy 

elsorvadnak, mielőtt új gyökereket fejleszthetnének. 

Oltáshoz kell akkor is folyamodnunk, ha pusztulásnak 

indult növény apró sarjait akarjuk megmenteni. A go-

lyós vagy oszlopos alakok oltása még egyszerűbb, mint 

a csüngő formáké. Az alany fejét éles, tiszta késsel 

vízszintesen levágjuk, aztán bordáit körös-körül rézsűt 

levagdossuk, hogy a tüskék ne akadályozzák a vendég-

darab felrakását. Ezután még egy kb. 2 mm-es lapocskát 

leszelünk az alany tetejéről, de ezt azonnal vissza-

tesszük a helyére. Ennek az a célja, hogy a faragcsálás 

ideje alatt megszikkadt felszínt eltávolítsuk és az új 

sebet nedvdúsan tartsuk addig, míg a vendégdarabbal 

elkészülünk, ami nem sokból áll. Nem nyomó, hanem 

húzó vágással leszeljük a fejét, aztán lelökjük az 

alanyról az otthagyott lemezkét és azonnal odaillesztjük 

annak a helyére. Előny, ha a két test átmérője egyenlő, 

de ha az alany vastagabb, az kisebb baj, mint a fordított-

ja. Fontos az, hogy a vendégdarab közepe az alany közepére kerüljön, illetve, hogy a kettőnek a 

központi szövetei minél nagyobb felületen egymásra találjanak. Már előzőleg összekötöttünk két 

gyapjú- vagy raffiaszálat a közepükön, aztán keresztalakban lefektettük az asztalra és a cserepet a 

csomóra állítottuk. Az oltvány tetejére kis vattacsomót teszünk, aztán a fonalakat mérsékelt erővel 

keresztben összekötjük felette. Ládában álló alany esetében az előre kiszabott fonalak két végére 

ujjnyi pálcikákat kötünk és azokat annyira nyomjuk bele a földbe, hogy a fonalak kellőképen 

megfeszüljenek. Jó megoldás — mert állandó, egyenletes nyomást biztosít — az is, ha keresztbe 

csomózott fonalak négy végére ólomdarabkákat vagy söréttel töltött kis zacskókat erősítünk és ezt 

a nehezéket illesztjük csomójával az oltvány tetejére. Az oltási munkánál vékonypengéjű, éles kést 

használunk. Minél gyorsabban és tisztábban dolgozunk, annál biztosabb a siker. Ha föld, vagy 

más piszok kerül a darabok közé, mind a kettő tönkre mehet. Az összeforrás rendesen már néhány 

nap alatt megtörténik és kéthéten belül annyira megerősödik, hogy a köteléket leszedhetjük. Az 

oltás legalkalmasabb ideje a nyár, mikor az egyesítendő növények mindenike teljes növekedésben 

van. Az oltványokat ugyanúgy kell kezelni, mint a dugványokat. Vigyázni kell arra is, hogy a 

teljes összeforrás előtt víz ne kerüljön az érintkezés helyére. 

 

Betegségek 

Ezek közül a leggyakoribb és légveszélyesebb a rothadás. A földfeletti részeken puha, vizenyős 

foltokkal szokott kezdődni. A beteg részeket éles, hegyes késsel kivágjuk az egészséges, fehér 

húsig, aztán a sebet a napon megszárítjuk. A növényt elcsúfítottuk, de talán sikerül megmenteni, 

míg operáció nélkül a pusztulás biztos. Vannak, akik a sebeket faszénporral hintik be, de a 

napfény mindenesetre hatásosabb fertőtlenítő, öntözéskor vigyázni kell, hogy víz ne kerüljön a 

sebekbe. Ugyanez a fertőzéses betegség a gyökereket is megtámadhatja, amit télen sokszor csak 

későn, a növény tövén mutatkozó gyanús színeződésről veszünk észre, nyáron már korábban arról, 

hogy a növény fejlődése hirtelen megakad. Előrehaladott esetekben a növény egészen könnyen 

mozgatható, sőt két ujjal kiemelhető a földből. Ha elég ép gyökere maradt, a beteg szálak 

eltávolítása után friss földbe átültetjük. Ha mind elpusztult, levágjuk őket, szükség esetén a  

 

 

 

 

3. Opuntia clavaroides. 

(Egyet. Növénykert. Madócs J . felvétele.) 
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növény alsó részével együtt, addig, míg ép húsra nem jutunk. Az átmetszett test közepe táján 

látható rozsdaszínű pettyek fertőzés jelei, a metszést addig kell folytatni, míg ezek is elfogynak. 

Ha közben elmetéljük az egész növényt, egyre megy, úgy sem maradt volna meg. Ha sikerül ép 

darabkát, akár csak pár bordát megmentenünk, azt úgy kezeljük, mint a dugványokat. Betegséget 

okozhat a meghűlés és a túlerős napsütés is. Sajátságosképen mind a kettő vörös, esetleg később 

sárgás színeződésben nyilvánul és abban, hogy a növény nem fejlődik. Itt az idő az egyetlen orvos. 

A beteget üveg mögött tartjuk és óvatosan öntözzük, míg meggyógyul, vagy elpusztul. 

Megjegyzendő, hogy a Phyllocactusok friss hajtásainak vörös színeződése nem beteges jelenség, 

hanem bizonyos fajokra egyenesen jellemző. Szintén nem betegség, hanem a kimerülés jele az, ha 

a Phyllocactusok és Epiphyllumok virágzásuk után megsoványodnak, elpetyhüdnek, sőt az 

Epiphyllumok utolsó ízeiket is lehullatják. Elhibázott dolog volna, ha fokozott vízadagokkal 

próbálnánk ezen segíteni. Ellenkezőleg, takarékosabban kell öntöznünk őket, mint virágzásuk 

idején, akkor azután lassanként összeszedik magukat. Nem betegség az sem, ha az öreg golyók 

[gömbkaktuszok] és oszlopok töve megsárgul, elkérgesedik. Hiba volna ezt a részt átültetéskor a 

földbe süllyeszteni. Ha nagyon csúnya, levághatjuk és eldugványozhatjuk a fejét, bár ez igen nagy 

példányoknál már kissé kockázatos vállalkozás. 

 

Állati élősködők 

Ezek is nagyon megviselhetik növényeinket. A lombosabb szukkulentákon megjelenhetnek az 

ismeretes zöld vagy szürke levéltetvek is, míg a kaktuszféléken inkább csak a gyapjas- és a 

pajzstetű alkalmatlankodik. Mindezeket következetes leszedéssel kisebb gyűjteményekből elég 

hamar ki lehet irtani. Időkímélés céljából a különböző nevek alatt forgalomba hozott irtószereket 

is igénybe vehetjük. Több munkát adnak a gyökértetvek, amelyek szintén megakasztják a növény 

fejlődését. Ha átültetéskor fehér, lisztes fonadékot találunk a földben és a cserép falain, tényleg 

gyökértetűvel van dolgunk. Ilyenkor a földet teljesen eltávolítjuk, a gyökereket irtószerrel, vagy 

erős vízsugárral alaposan megtisztítjuk és némi szikkadás után a növényt más cserépbe és friss 

földbe elültetjük. Valamennyi élősködő közül a vörös atkától legnehezebb megszabadítani a 

növényeket. A szabad szemmel való látás határán lévő, cinóberpiros állatkák ezek, amelyek a 

növény földfeletti részein rövid idő alatt hihetetlenül el tudnak szaporodni. Aki nem vizsgálgatja 

végig gyűjteményét időnként nagyítóval, csak akkor veszi észre őket, mikor már komoly kárt 

tettek. A növény fejlődése megakad, teste sajátságosán megfakul, majd szürkésbarna foltok 

jelentkeznek rajta. Végül az egész növény megbarnul. A vörös atka egyetlen radikális irtószere a 

cyánhydrogén (kékgáz), de ezt rendkívül mérges volta miatt 

csak vegyész alkalmazhatja. Állítólag elpusztul akkor is, ha a 

növényt cserepestől megfelelő nagyságú, jól zárható 

bádogdobozba állítjuk, naftalint hintünk a cserép körül, aztán 

a dobozt becsukva, parányi gáz- vagy mécseslánggal, esetleg 

vízfürdő közbeiktatásával 24 órán keresztül kb. 30 C°-on 

tartjuk. A reárakódott finom naftalin kristálykák idővel 

maguktól elpárolognak. Ajánlják ellene az alkoholos 

dohánykivonatot is, permetezés alakjában. Ezt még nem volt 

alkalmunk kipróbálni, de hogy a 96%-os alkohol dohány 

nélkül nem használ, azt ismételten tapasztaltuk. A vörös atka 

legszívesebben a Cereus silvestriit, továbbá a Mamilláriák 

bizonyos fajait támadja meg. 

 

Folytatás köv. 

Maros Imre 

 

 

 
4. Vörös atka (Tetranychus urticae) károsítása. 

Védekezés: Nissorun 10 WP, Vertimec 1.8 EC. 
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A kaktuszok a legrégebben termesztett növények közé tartoznak. Sok barátjuk van hazánkban is 

(az elmúlt években már megalakult a kaktuszgyűjtők országos szövetsége is). Vannak, akik több 

százas, sőt ezres gyűjteménnyel rendelkeznek. 

A kaktuszbarátok a legjobb növényismerők közé tartoznak. Mivel olyan sok faj tartozik egy-egy 

nemzetséghez, fajtaismeretük, összegyűjtésük és rendszerezésük sok időt, kitartást igényel. A 

szabad idő eltöltésének ez is — a gondozásukhoz szükséges ismeretek megszerzésével együtt — 

egyik hasznos és szórakoztató formája lehet. Néhány cserép vagy cserepecske kaktusz azonban 

csaknem minden háznál található. Hogyan gondozzuk ezeket a kis növényeinket? 

A kaktuszok földkeverékének alapanyagait a lombföldek képezik. Ezen kívül szerves trágyát, 

kőzetzúzalékot, kavicsot, homokot, agyagot teszünk a földkeverékbe. A jól összeállított 

keverékben növényeinket átültetés nélkül több éven át nevelhetjük — ha ügyelünk arra, hogy az 

öntözővízzel a talaj savanyúsági foka ne csökkenjen jelentősen.  

A kaktuszok jó része rendszeresen virágzik. A következő évi virágzást már az előző év őszén kell 

előkészíteni. A téli pihenési időszakra az öntözővíz fokozatos megvonásával készítjük föl 

növényeinket. Amennyiben télen is folyamatos növekedésben tartjuk növényeinket, elmarad a várt 

virágzás. Ha az öntözési idény vége felé káliumot és foszfort (virág tápsót) is juttatunk 

növényeinknek, a következő évi virágzás gazdagabb lesz. Az öntözés beszüntetése után néhány 

héttel, hűvös, 5-8 fokos hőmérsékleten teleltetjük. Ezután tavaszig nincs is különösebb 

tennivalónk. A növények fejlődésében nem okoz gondot — sőt előnyükre is lehet —, ha a 

hőmérséklet az előbbi értékek alá csökken. Az is érdekes jelenség, hogy a szárazon tartott növé-

nyek hidegtűrőbbek lesznek, mivel szöveteik nem olyan nedvdúsak.  

Tavasszal az élet megindulását jelzi a tenyésztőcsúcs behúzódása és kizöldülése. Ezután jelennek 

meg a bimbók. Ahogy a fény növekszik, megkezdhetjük az öntözést. Vigyázzunk, mert a túl korai 

öntözés a bimbók visszahúzódásához, a kései pedig bimbóhulláshoz vezet.  

A kaktuszok helyes gondozásában ma már a hazai szakkönyvek egész sora segít. Ha még csak 

néhány növényünk van, akkor is érdemes ilyen könyvet beszerezni. 

Anonym 
Somogyi Néplap, 31. évf., 12. szám, 1975. január 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Üvegházban telelő  

kaktuszgyűjtemény, ahol 

minden helyet kihasznált 

a tulajdonos földön és föld 

felett. 

Fotó: Kiss László 
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C S I L L A   A   „T Ú L É L Ő K E T”   S Z E R E T I 
 

Kedves szomszédomat, Kovács Csillát kérdeztem szúrós kedvenceiről.  

- Miért éppen a kaktuszokat, e szúrós növényeket kedveled?  

- Jó kérdés... Talán azért szeretem őket, mert a túlélők közé tartoznak. Sokszor a legmostohább 

körülményeket is jól tűrik.  

- Milyenfajtákat gyűjtesz?  

- Nagyon sokfélét, például a kaktuszok családjába tartozó pozsgásokat is, mert nagyon bájosak. 

- Mit ajánlasz azoknak, akik kaktuszt szeretnének tartani?  

- Hogy ne locsolják túl őket. Nagyon igénytelenek ezek a növények. A kavicsos, homokos talajt 

kedvelik, ami kellőképpen vízáteresztő. A földben pangó folyadék a növény rothadásához 

vezethet. Sok-sok napfényre van szükségük. Legjobb, ha a déli fekvésű helyet keressünk 

számukra.  

- Mikor virágoznak?  

- Nagyon változó. Általában tavasszal és nyáron, de vannak olyan egyedek is, melyek télen 

virágoznak, mint például a karácsonyi kaktusz. A fehértől a tűzpiroson keresztül a tarkáig 

mindenféle színváltozatú virágjuk lehet.  

- Minden kaktusz megtartja a fajta tulajdonságait?  

- Nem. Általában a fajok között a virágok megtermékenyítik egymást és sok az átmeneti 

hibridfajta az én gyűjteményemben is.  

- Hogyan szaporíthatok?  

- Magról is és saját kaktusztőről is fejlődhet ki új példány.  

Boros Anita 
24 óra, 6. évf., 91. szám, 8. o. 1995. április 19. 
 

E Z E R N Y I   K A K T U S Z   K Ö Z Ö T T 

 

Debreceni Jánost munkahelyén keressük. A túrkevei Gelka-szerviz fölvételi 

pultja mögött a hölgy sajnálkozva tárja szét a kezét. — Magához vett vagy 

tíz címet, aztán motorra ült és elment.  

— Mezőtúron. a lakásán mikor tudnánk megtalálni?  

— A legjobb az lesz, ha lesben állnak. Van úgy, hogy este hét-nyolc óráig is 

dolgozik. — Lesben nem kellett állni, de alaposan benne voltunk az estében, 

amikor találkoztunk Debreceni Jánossal. A mezőtúri ház kertjében, szép kis 

üvegházban, több száz kaktuszfaj ezernyi példánya ékeskedik, önkéntelen a 

gondolat: „kifizetődőbb” volna ebben az üvegházban primőrsalátát termel-

getni a piacra. — Kaktuszgyűjtők nélkül alighanem jól megvolna a világ. — 

Ez biztos — szól a házigazda. — De ha arra gondolok, hogy a 

kaktuszgyűjtés, -nevelés a növények szépsége révén öröm forrása, és némi 

földrajzi, biológiai ismeretekre, sőt állandó önképzésre is szükség van ehhez, akkor nem öncélú 

hobbi. — Mióta foglalkozik kaktuszokkal? — Gyerekkorom óta. Páratlanul érdekes és szép 

növények, fajtánként, változatonként meg kell ismerni őket annak, aki foglalkozni akar velünk.  

— A mezőtúri az egyetlen kaktuszbarátkör a megyében?  

— Igen. Nyolc-tíz törzstagunk van. Kéthetenként találkozunk a művelődési központban. Ilyenkor 

előadásokat hallgatunk, természettudományos filmeket nézünk, megbeszéljük ki, milyen 

szakirodalmat olvasott. Kapcsolatban állunk — magcsere és levelezés révén — magyar és külföldi 

kaktuszgyűjtőkkel. Kétévenként a városban kiállításon mutatjuk be legszebb növényeinket, nem 

túlzok, ezeknek a kiállításoknak nagy sikere van. 

Szabó János      Fotó: J. A. 
Szolnok Megyei Néplap, 29. évf., 15. szám, 5. o. 1978. január 15. 
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PÉCSI VIRÁGSIKER BUDAPESTEN: CSUPA ÉLET ÉS CSUPA SZÉPSÉG 
 

Nagy zöld foltok vesznek körül, apró növényi plasztikák ezrei alkotják a sötétebb és világosabb 

tónusokat. Pécsett, az Erkel Ferenc utcában, de Zonca Adolfné üvegházában úgy érzem magam, 

mint egy furcsa szobrászati tárlaton, ahol valami új művészeti ág születésének lehetek tanúja. 

Mária néni, azaz de Zonca Adolfné az imént mutatott egy hatalmas herendi vázát, amit a 

közelmúltban a pécsi kaktusz- és dísznövénykedvelők baráti köre Budapesten, a legutóbbi orszá-

gos kiállításon nyert. A kollekcióban de Zonca Adolfné, Czina László, Jávor Andor, Dobosiné 

Forró Marianna és Ács Józsefné növényei, kizárólag kaktuszok szerepeltek.  

Mária néni növényei láttán meggyőződésemmé válik, hogy az ő üvegházi tevékenysége nem 

pusztán hobbi, több annál. Talán….szerelem.  

— Mikor kezdett el növényekkel foglalkozni?  

— Nem tudom megmondani. Már egészen kis koromban vonzottak a növények, főleg a 

különlegességek. Legjobban talán a kaktuszok. Mindig is tele volt az udvarunk, a fürdőszobánk, 

úgyszólván az egész lakás — zölddel, virágokkal.  

— Húsz-huszonöt éves kaktuszokat is látok itt a polcokon. Mikor kerültek ezek Mária nénihez?  

— Az, ami itt van, kivétel nélkül saját „gyártmány”. Magam vetettem őket. Az első kaktusz-

vetéseim élő példányai 1961-ből valók. Most körülbelül 1500 fajtám van. Ez egyed- számban 8-10 

ezer darabot jelent.  

— Hogyan tudja ellátni őket?  

— Van, amikor egész nap foglalkozom velük, van, amikor csak órák, percek jutnak rájuk. Amikor 

kiállításokra készülünk, több a munka. 1963 óta állítunk ki növényeket a klub keretében. Én eddig 

nyolc-tíz oklevelet és egy serleget nyertem. Ami az elméleti ismereteket illeti, a felkészülés 

könyvek útján történik, évtizedek alatt persze sokasodnak a saját tapasztalatok is: hogyan lehet a 

legeredményesebben vetni, oltani….  

— Melyik a kedvenc?  

— Nincs kedvenc. Mindegyiket szeretem, mert mindegyik növénynek megvan a maga szép és jó 

tulajdonsága. Hogy lehet a kaktuszt szeretni? Ez a növény már a kikeléskor is nagyon érdekes. 

Hogy tüskés? A legtüskésebbet is meg lehet úgy fogni, hogy ne szúrjon. A dédunokám például az 

egyik oszlopkaktuszon zenélni szokott.  

Az üvegházban nemcsak kaktuszok, hanem más pozsgás növények — szukkulensek és 

euphorbiák, sőt broméliák és orchideák — is vannak. Gumós begónia, ananász, sokféle muskátli, 

hibiszkusz és fukszia is van 

az üvegházban és körülötte a 

tenyérnyi udvaron.  

Bent a lakásban szintén 

„akadnak” virágok, no és a 

serlegen, okleveleken kívül 

másfajta elismerések is. 

Például „A Haza Szolgálatá-

ért Érdemérem” két különbö-

ző fokozata. 

De Zonca Adolfné a pécsi 

Honvéd Kórház főszakácsa-

ként ment nyugdíjba néhány 

évvel ezelőtt. Azóta csak a 

virágai-nak, az unokájának 

valamint a dédunokájának él. 

 

Bebesi Károly 

 
Dunántúli Napló, 41. évf., 291. szám, 3. o. 1984. október 22. 
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SZABÓ KRISZTINA
1
, TILLYNÉ MÁNDY ANDREA

2
, STEFANOVITSNÉ BÁNYAI ÉVA

3
  

1
 Fővárosi Állat- és Növénykert  

2
 Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai 

Tanszék  
3
 Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék 

 

A növényeket érő különböző abiotikus és biotikus stresszhatások során a titán-aszkorbát kezelések 

kedvező hatásúnak bizonyultak az enzimek működésére. Számos kutatómunka során több esetben 

felfigyeltek arra, hogy titán-aszkorbát adagolásával a növényt érő stresszhatás csökkenthető. 

Mindezek ismeretében, munkánk során eltérő korú (2, illetve 5 éves) törzsszukkulens Escobaria 

vivipara növényekben 4 mintavétel (kiindulás, kihelyezés, -10 °C, helyreállás) során vizsgáltuk a 

peroxidáz enzim aktivitásában bekövetkezett változásokat. A kontroll mintákat a Titavittal (titán-

aszkorbát) permetezett növényekből szedett mintákkal hasonlították össze. A vizsgálatok 2005 

novemberében kezdődtek a Fővárosi Állat- és Növénykertben, valamint a BCE Alkalmazott 

Kémia Tanszék laboratóriumában. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük a télálló, illetve 

fagytűrő szukkulens növények fagystressz és a titán-aszkorbát kezelés hatására bekövetkező 

peroxidáz (POD) enzim aktivitásának változásait, és felmérjük a Titavit-kezelés élettani hatását 

télálló szukkulens növényeken. 

 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ismert, hogy a növényeket érő stresszhatások számos biokémiai folyamatra kihatással vannak 

(PIUS et al., 1998). A stressz hatására a sejten belül oxidatív mikrokörnyezet alakul ki, melynek 

során egyrészt különböző aktivált, igen reakcióképes oxigén szabadgyökök (HEGEDŰS et al., 

2001), másrészt olyan molekulák (hidrogén-peroxid, ózon, szinglet oxigén) keletkeznek, amelyek 

reakcióiból további szabadgyökök képződhetnek (CADENAS, 1989). Megfelelő védelem 

hiányában mind a növényi, mind az állati és emberi szervezetekben ez az oxidatív hatás a sejtek 

öregedéséhez, végül sejthalálhoz, a növény részleges vagy teljes pusztulásához vezet. A növényi 

szervezet antioxidáns védekezőrendszerrel rendelkezik, amelyben az antioxidáns molekula az 

oxidálandó szubsztrát molekulához képest kis koncentrációban van jelen, és szignifikánsan 

lassítja, vagy teljesen meggátolja annak oxidációját. Fontos tulajdonságuk, hogy redukáló hatással 

rendelkeznek, ezáltal képesek önmaguk oxidálódni a szubsztrát helyett, illetve az oxidált 

termékeket nem toxikus vegyületekké tudják átalakítani. Legtöbbjük többféle mechanizmuson 

keresztül is képes gátolni az oxidációt és sok esetben egymással szinergizálva hatnak (ZHANG és 

OMAYE, 2001). A sejten belül képződött aktív oxigénformák semlegesítése enzimatikus úton is 

lehetséges, ezért egyre nagyobb figyelem irányult az antioxidáns enzimekre (pl. kataláz, 

peroxidázok, szuperoxid-dizmutáz, polifenol-oxidáz). A stresszhatások során az enzimaktivitás 
mérhető (STEFANOVITS BÁNYAI et al., 1999). STEFANOVITS BÁNYAI et al. (2000) 

vizsgálatai szerint az alacsony hőmérséklet okozta stressz - más abiotikus és biotikus stresszek 

mellett - a peroxidáz (POD) aktivitásának emelkedését vonja maga után. A POD enzimek 

eloszlása az egyes szövetek sejtjeiben és a szervekben az egyedfejlődés során és szezonálisan is 

változik (HOFFMANN, 2003). WALKER és LIU (1995) Vitis spp. vizsgálata során az enzimek 

közül a peroxidázokat találták a leginformatívabb, stresszmarker enzimeknek. A növényeket ért 

különböző abiotikus és biotikus stresszhatások során a titán-aszkorbát kezelések kedvező 

hatásúnak bizonyultak az enzimek működésére. A titán-aszkorbát kedvező élettani hatását, a 

mezőgazdaságban növénykondicionáló szerként való alkalmazhatóságát (PAIS, 1983; FEHÉR et 

al., 1980; STEFANOVITS BÁNYAI et al., 1999) a hazai kutatócsoporton kívül több külföldi 

kutatási tapasztalat is alátámasztja (FRUTOS et al., 1996; CARVAJAL és ALCARAZ, 1998), 

illetve tényként közük jótékony hatását, míg annak hatásmechanizmusáról csak feltételezések  
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születtek. A titán-aszkorbáttal folytatott kutatómunka során több esetben felfigyeltek arra, hogy 

néhány, a növényt érő stresszhatást, például nehézfém okozta stresszhatást más mikroelemekkel, 

például a titán-aszkorbát adagolásával csökkenteni lehet. A Titavit kedvező hatását mutatták ki 

Hosta 'Dew Drop’ in vitro tenyésztésében. Az eredmények értelmében megállapítást nyert, hogy a 

Titavitot érdemes táptalaj-komponensként alkalmazni (TILLYNÉ MÁNDY, ÖRDÖGH, 

JÁMBORNÉ BENCZÚR, STEFANOVITSNÉ BÁNYAI, 2007). Ugyancsak táptalaj-

komponensként alkalmazták télálló kaktuszok steril magvetési kísérleteiben, ahol a 0,5 mg/l 

Titavitot tartalmazó táptalaj bizonyult a legeredményesebbnek (SZABÓ és TILLYNÉ MÁNDY, 

2007). Kísérleteink célja volt, hogy a titán-aszkorbát (Titavit) számos zöldség- és gabonanövényen 

kimutatott kedvező élettani hatását télálló szukkulens növények esetében vizsgáljuk. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A vizsgálatok 2005 novemberében kezdődtek a Fővárosi Állat- és Növénykertben, valamint a 

BCE Alkalmazott Kémia Tanszék laboratóriumában. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük a 

télálló, illetve fagytűrő szukkulens növények fagystressz és a titán-aszkorbát kezelés hatására 

bekövetkező peroxidáz (POD) enzim aktivitásának változásait. A növényeket kültéren, védtelen 

helyre helyeztük, ahol fagystressz érte őket, majd a növények felét 2 pg/ml koncentrációjú Titavit-

oldattal lepermeteztük, melyet a BCE Alkalmazott Kémia Tanszék bocsátott rendelkezésünkre. 

 

A VIZSGÁLATI ANYAG 

A kísérletekhez a törzsszukkulens Escobaria vivipara (1. ábra), Escobaria vivipara var. 

neomexicana (2., 3. és 5. ábrát taxonokat használtak fel. A felhasználást esetenként szó szerint 

lehet érteni, hiszen a mintavételezés eredményeként több egyed áldozatul esett. A növények 

kivétel nélkül magvetésből származtak. Az 1. táblázat tartalmazza a növényekre jellemző 

kiindulási állapotot. Az Escobaria vivipara, edzett egyedekről lévén szó, a korábbi években is 

szabadban telelt. Az Escobaria vivipara var. neomexicana azonban nyáron szabadban, télen 8-10 

°C közötti hőmérsékletű üvegházban telelt a vizsgálat kezdetéig. Tapasztalataink szerint ugyanis a 

fiatal egyedeknél, illetve magoncnak számító növényeknél nagyobb túlélési százalékot érhetünk 

el, ha a nyugalmi időszakban nem tesszük ki kaktuszainkat az alacsony hőmérséklet és a téli 

csapadék károsító hatásának. A kaktuszmagoncok még nem rendelkeznek a kifejlett növényekre 

jellemző nagyfokú ellenálló képességgel sem a magas, sem az alacsony hőmérséklettel szemben, 

nem „alkalmazzák" a szukkulens növényekre oly jellemző klasszulasav-anyagcsere (CAM 

fotoszintézis) módszerét sem. 

 

1. táblázat 

A PEROXIDÁZENZIM-AKTIVITÁS VIZSGÁLATA SORÁN FELHASZNÁLT NÖVÉNYEK 

 
 

MINTAVÉTEL, TÁROLÁS 

A mintavétel során a növényeket megtisztítottuk a szennyeződésektől. A szemölcsökön (4. és 6. 

ábra) levő areolákról a töviseket levágtuk. Mintavételezés 4 alkalommal történt:  

1. 2005. november 28. titán-aszkorbát permetezése előtt (kiindulás)  

2. 2006. január 20. Ti-kezelt és kontroll minták (kihelyezés)  

3. 2006. január 29. -10 °C hideg után; kezelt és kontroll minták (-10 °C)  

4. 2006. február 13. hóolvadást követően; kezelt és kontroll minták (helyreállás).  

Az Escobaria vivipara (N) esetén 3-3 (Titavittal kezelt kontroll), az Escobaria vivipara var. 

neomexicana fajnál a növény méretéből adódóan 1-1 mintát vettünk. Az első mintavételt követően 

a titán-aszkorbát permetezésre csak 2 nap elteltével, a sérült felületek beszáradása után került sor. 

Ez idő alatt a vágási felületek teljesen beszáradtak. Az Escobaria vivipara var. neomexicana esetén 

a kivágott növényi rész összeszáradva, az ép szöveteket takaróként mintegy magára húzta, és így  
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felülnézetből gyakorlatilag nem lehetett megkülönböztetni a mintát adó növényt a többitől. A 

kontroll növényeket csapvízzel permeteztük le, hogy a kezelt növényekkel megegyező nedvességi 

állapotban kerüljenek ki a hidegre. A növényt permeteztük, de a titán-aszkorbáttól és a csapvíztől 

a talaj is átnedvesedett. Négy nappal a permetezés után a növények az üvegházból egy külső, 

napos, de esőtől nem védett területre kerültek. A mintavételt követően a mintákat -22 °C 

hőmérsékleten tárolták a feldolgozásig. 
 

   
 

      1. ÁBRA. Az 1. és 2. mintavételezés nyomai az             2. ÁBRA. Az 1. mintavétel az Escobaria vivipara var. 

                   Escobaria vivipara növényen.                                                    neomexicana növényből. 
 

   
 

      3. ÁBRA. Escobaria vivipara var. neomexicana             4. ÁBRA. Escobaria vivipara lemetszett szemölcsei 

                         kifejlett termésekkel 
 

A PEROXIDÁZ ENZIM AKTIVITÁSÁNAK MÉRÉSE 

Az enzimaktivitás méréséhez adott mennyiségű növényi mintát jéghideg 20 mM-es Na-acetát (pH 

7,8) kivonó pufferrel, kvarchomok jelenlétében, hűtött dörzsmozsárban homogenizáltunk, mely 

puffer 1% polivinilpirrolidont, 20% szacharózt, 0,035% marhaszérum albumint és 10% Triton 

X100-at tartalmazott. A mintákat MSE Micro Centaur asztali centrifugával (13000 fordulat/perc,  
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15 perc, 4 °C), ülepítettük. Az analízisek a felülúszóból történtek. A peroxidáz enzim aktivitását 

0,1 M-os Na-acetát pH=5,0 pufferben, H202 szubsztrát és ortodianizidin kromogén reagens 

segítségével (e=11,3 mmos cm-1), spektrofotometriás úton (A=460 nm) SHANNON (1966) 

módszerével, Varian DSM 100 UV-Visible készülékkel határozták meg. Az enzimaktivitások 

eredményeit U/ml-ben adták meg, három párhuzamos mérés átlagaként. 
 

   
 

      5. ÁBRA. Mintavétel után az Escobaria vivipara              6. ÁBRA. Escobaria vivipara var. neomexicana 

                            var. neomexicana.                                         szétnyomott szemölcsei a termések eltávolítása után 
 

EREDMÉNYEK 

Az Escobaria nemzetség két fajánál a peroxidáz enzim aktivitásának (U/ml) változása a 3. ábrán 

figyelhető meg. A fajok között alapvető különbség a kor. Az Escobaria vivipara var. neomexicana 

(N) növények 2 évesek, a 2005/2006-os tél volt az első, amit a szabadban, védtelenül töltöttek. Az 

Escobaria vivipara (V) növények már 5 évesek, és a korábbi teleket is a szabadban töltötték, 

sokkal edzettebb növények. Mindez a POD-aktivitás értékeinél már a kiindulási, 1. mintavételnél 

is megfigyelhető. Az N mintáknak a kezdeti enzimaktivitásuk is nagyobb, feltételezhetően sokkal 

kevésbé alkalmazkodtak a kedvezőtlen környezeti hatáshoz, a hideghez, mint az idősebb 

példányok. Jól látható, hogy a kihelyezést követően növekszik a POD-aktivitás valamennyi 

növényben, ám a növekedés mértéke sokkal kisebb az edzett példányokban. A POD aktivitásának 

változására jellemző a kezdeti alacsonyabb szintről történő növekedés a 2. és 3. mintavétel során, 

majd a 4. mintavételnél visszaesés tapasztalható, de értéke általában magasabb (N1, V14 

kivételével), mint a kiindulási állapot. A Titavit kezelés hatása az N növényeknél a 2. mintavétel 

(kihelyezés) időpontjában magasabb, a 3. mintavételnél (-10 °C), erősebb lehűlések után viszont 

alacsonyabb POD-értéket eredményezett, mint a kontroll a növényeknél. Feltételezhetően a 

Tiaszkorbát valamilyen, eddig nem ismert protektív hatása gátolja a POD túlzott mértékű 

növekedését. Ez a tendencia nem figyelhető meg a növények esetében, ahol a kezelt növények 

POD aktivitás értéke a 2. mintavételnél alacsonyabbak, mint a kontroll növényeknél. Elkép-

zelhető, hogy ennél a fajnál a kedvező télállóság miatt a Titavit kezelésnek kevésbé látványos a 

hatása, hiszen genetikailag is jobban adaptálódott a szélsőséges körülményekhez, a legészakabbi 

elterjedési kaktuszok közé tartozik. A 3. mintavétel időpontjában a Titavittal kezelt növényeknél 

emelkedik (kivétel V1), a kontroll növényeknél pedig csökken (kivétel a V20) a POD aktivi-

tásának U/ml-ben kifejezett értéke. Elképzelhető, hogy a fiatal (N) növényeknél jobban érvényesül 

a Titavit kedvező hatása, mint az idős (V) növények esetén. Megfigyelhető az is, hogy az N 

növényeknél az extrém hideg, -10 °C alatti hőmérséklet a titán-aszkorbáttal kezelt növényekben 

kisebb stresszt okozott, mint a kontroll növényekben. Ez a tendencia nagyobb szórásokkal, de a 

növényekre is jellemző. A kezdeti magas aktivitásértékek összefüggésben állhatnak a Escobaria 

vivipara túlélési eredményeivel, mely szerint a nagyobb enzimaktivitás magasabb túlélési 

százalékot eredményezett akár a kontroll, akár a kezelt minták eredményeit nézzük. 
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Összefoglalva a vizsgált növényeknél különböző mintavételi időpontokban mért POD-aktivitás 

átlagértékeket, a következő jellegzetességeket lehetett megfogalmazni. Eltérés mutatkozik a fiatal 

és az idősebb kaktuszok POD-aktivitása között, ami szignifikánsan magasabb volt a fiatal 

növényeknél. A fiatal növények akklimatizációja során nagyobb POD-aktivitás mérhető, mint az 

idősebb, már adaptálódott növények esetében. A Titavit kezelés különböző módon befolyásolta az 

POD-enzimaktivitási értékeket, de összességében elmondható, hogy minden esetben kedvezően 

hatott, amit a túlélő növények nagyobb száma is alátámaszt. 

 

Szabó Krisztina, Tillyné Mándy Andrea, Stefanovitsné Bányai Éva 

 
Kertgazdaság 39. évf., 4. szám, 53-56. o. 2007. 

 

 

 
 

 

A karácsonyi kaktusz (latin nevén Schlumbergera 

truncata) őshazája Brazília, ahol az esőerdőkben él és 

virul a fák koronazónájában. Hajtásai lapos tagokból 

állnak, tövisei nincsenek. Bíborvörös, piros, rózsaszín 

vagy fehér virágai a hajtások csúcsain nyílnak, télen és 

kora tavasszal. A legtöbb fajta inkább karácsony után 

virágzik. Ha elvirágzott, két-három hétre érdemes 

áttenni a cserepet hűvös helyre. Bár a közvetlen 

napfénytől óvni kell, a szűrt fényt meghálálja a növény. 

Aki szaporítani szeretné az ajándékba kapott kaktuszt, 

ebben az időben nyugodtan próbálkozzon meg vele. A 

nagyobb növényeket visszavághatja, és a levágott hajtá-

sokat vízben gyökereztetheti. Ültetőközegnek próbáljon rostos tőzeget használni, durva homokkal 

összekeverve. Átültetni évente érdemes, a pihenési időszak után, amikor a gyökerek kibújnak a 

cserép alján lévő vízelvezető nyílásokon. Gyakran permetezzük, lehetőleg lágy vízzel. Nyáron 

alakulnak ki a kaktusz virágrügyei, ekkor a növényt világos, de nem feltétlenül napsütötte helyen, 

szárazon kell tartani. Ilyenkor a kaktuszt nem szabad bolygatni, vagy cserepét elmozdítani a 

helyéről, mert ennek következtében ledobja a virágbimbóit. 

Mándoki 
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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. 
 

S 
 

sancarlensis aus der Nähe von San Carlos Bucht San Carlosból való 

sanchezmejoradai benannt nach  

H. R. Sanchez-Mejorada  

Sanchez-Mejorada-ról 

elnevezve 

sandbergii benannt nach Mr. G. Sandberg Sandberg-féle 

sandillon einheimische Bezeichnung der 

Pflanze 

őslakos után elnevezve 

sanfelipensis benannt nach Herkunft: 

San Felipe Desert, BC 

San Felipe. . –ből való 

való (Kalifornia-fsz. Mex.) 

sanguinea 

sanguiniflora, 

sanguiniflorum 

blutrot (blühende) 

 

vérvörös (virágú) 

 

saniensis Rio Sana teler Rio Sana völgyi, Peru 

sanjuanensis benannt nach Herkunft: 

San Juan, Argentína 

San Juan-ból való 

sanluisensis benannt nach Herkunft: 

San Luis Potosi, Mexico. 

San Luis (Potosi)-ból való 

santaclarensis aus Santa Clara Canyon, Mex. Santa Clara (Canyon)-ból 

való 

santacrusensis benannt nach Herkunft: 

Santa Cruz, Bol. 

Santa Cruz-ból való 

santaensis benannt nach Herkunft: 

Rio Santa-Tal, Peru 

Rio Santa völgyi, Peru 

santa-maria benannt nach Santa Maria, Mexico Santa Maria-ból való 

santamaria, 

santamariae 

benannt nach Santa Maria 

Busht, Mexico. 

Santa Maria (öböl)ből való 

Santa-Rita benannt nach Herkunft: 

Santa Rita, Mexico. 

Santa Rita-ból való 

santaritaensis aus Santa Rita, Arizona Santa Rita környéki 

santiaginiensis nach dem Fundgebeit benannt megtalálási hely után 

elnevezve 

santiaguensis aus Santiago del Estero, Arg. Santiago (del Estero)-ból 

való 

sarcocaulon fleischstengel(ig) húsosszár(ú) 

sargentianus benannt nach Herkunft élőhelyről elnevezve 

sarissophorus lanzentragender lándzsa hordó 

sarmentosa wurzelrankend indás 

sartorianus, sartorii benannt nach F. Sartorius Sartorius-féle 

sativus essbar ehető 

saueri benannt nach G. Sauer Sauer-féle 

 

Készítette: Kiss László (Orosháza)                               Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Rajzolta Szabó Levente, Hunyadi János Ált. Iskola, Mikepércs. 

 

 


