
50. 

H Í R L E V É L 

2013. november 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

A globális felmelegedés csodája Brassóban 
 

 

 

A címben idézem a Brassó melletti Négyfaluban lakó gyűjtőtársunk, Szabó Gábor szavait, aki az 

alábbi képeket küldte. A képek október 1-jén déli 1 óra körül készültek. A kaktuszok behavazva 

kinn a szabadban, a hideg időben. Várjuk Gábor tavaszi híradását, okozott-e a szokatlanul korán 

leesett első hó valamilyen károsodást növényeiben. 

 

 

  
 

1. A kép felső, bal sarkában „levélkaktuszok”.                             2. Kaktuszok hósipkával. 

 

 

                  3. Gyűjtemény a hóesésben.                                        4. Gymnocalyciumok hóban és virágzásban. 

 

   



 

 

 

 

 

Ismerkedjünk a növényvédelemmel VI. 
 

 

 

 

A gombaölő (fungicid) szerekről 
 

 

A gombaölő szerek a gombák fejlődését gátló, vagy azokat teljesen elpusztító szervetlen vagy 

szerves vegyületek. Ide tartoznak az állatokra vagy az élelmiszerekre ártalmas gombák 

elpusztítására használt szerek is. 

 

A gombaölő szerek hatásuk alapján lehetnek: 

1. fungisztatikus hatásúak: a növényeket károsító (fitopatogén) gombák fejlődését gátolják. 

2. fungicid hatásúak: a növényeket károsító (fitopatogén) gombákat elpusztítják, megölik. 

 

Fungicideket három csoportba soroljuk a felhasználás módja, a hatás módja, és a hatás helye 

szerint. 

1. Felhasználás módja szerint lehetnek: 

levél fungicidek 

talaj fungicidek 

csávázó szerek 

 

2. A hatás módja szerint: 

 

Védő (protektív) hatás: A hatóanyag a spórába bekerülve megakadályozza a spórát a csírázásban, 

elpusztítja azt. 

- A kontakthatású szerek csak ilyen hatással rendelkeznek. Ide tartoznak a szervetlen hatóanyagú 

kén és réz tartalmú gombaölő szerek. A réz fungicid hatása abban rejlik, hogy a spórában 

felhalmozódik a Cu
2+

 ion.  

- A védőrétegnek a fertőzés ideje alatt aktívnak kell lennie. 

 

Gyógyító (kuratív) hatás: Az inkubációs idő alatt hatnak, amikor a gomba már bejutott a növényi 

szövetbe 

- Ilyenek a mélyhatású, vagy lokoszisztemikus szerek és a szisztemikus szerek. 

 

Teljesen elpusztító (eradikatív) hatás: A spórákat és a micéliumokat is elpusztítja, megszünteti a 

már meglévő fertőzéseket 

- Transzlokálódó szisztémikus szerek. 

 

3. A hatáshelye szerint: 

 

Több hatáshelyűek: Nem, vagy alig szelektívek, számos létfontosságú enzimet gátolnak. A réz 

tartalmú gombaölő szerek több hatáshelyűek. Régóta használt gombaölő szer a réz-szulfát 

(rézgálic) oldata, amely mésztejjel közömbösítve bordói lé néven ismert. A bordói lé széles 

hatásspektrummal rendelkezik: baktériumos betegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, monília, 

varasodás, levélfodrosodás. (Bordóilé Neo SC) 

 

Speciális vagy egy hatáshelyűek: Szelektívebbek, fontos sejtkomponenshez specifikusan tudnak 

kötődni, stb. 

 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Enzim.htm


 

 

 

 

A szervetlen hatóanyagú kontakt protektív fungicidek 
 

Réztartalmú fungicidek: 
Nagy előnye a széles hatásspektrum! Peronoszpóra, fitoftóra, alternária, szőlőorbánc, stb. 

Hátránya, hogy a Cu
2+

 ion fungi- és fitotoxikus koncentrációja között kicsi a különbség. A 

koncentrációbeli eltérésre a dísznövények, gyümölcsfák egy része pl. őszibarack, alma, stb. 

különösen érzékeny. 

Kéntartalmú fungicidek: 
Elsősorban a lisztharmat ellen hatékonyak. A permetezés 20C° felett tilos, mivel perzselést 

okoz. 

 

Szerves hatóanyagú kontakt protektív fungicidek 
 

Ditiokarbamátok széles hatásspektrumúak. 

Ftálimidek széles hatásspektrumúak és nyomokban kuratív hatással rendelkeznek. 

Fenol származékok 
Guanidin származékok nyomokban kuratív hatás. 

Heterociklusos vegyületek 
 

Szerves hatóanyagú szisztémikus fungicidek 
 

Benzimidazol származékok 

Szerves foszfortartalmú vegyületek 

Morfolin származékok 

Savamid származékok 

Pirimidin származékok 

Karboxamidok, karboximidek 

Triazol származékok 

Strobilurinok: Az Oudemansiella mucida (Gyűrűs fülőke) bazídiumos gomba 

kivonatának fungicid hatására 1969-ben figyeltek fel. A hatóanyagot eleinte mucidinnek 

nevezték, de rövidesen kimutatták a Strobilurus tenacellus (Keserű tobozfülőke) 

kivonatában is, és erről kapta a strobilurin nevet. Kiderült, hogy egymáshoz szerkezetileg 

nagyon hasonló vegyületek találhatók a bazídiumos gombák között. A Crepidotus 

(Kacskagombák) génuszból kb. 20 faj, valamint a Cyphellopsis, Hydropus, Mycena 

(Kígyógombák), Xerula nemzetségekből.  

 

Biológiai gombaölő szerek 
 

Egy példa a: Mycostop. Szabadforgalmú, III. kategóriás szer. 

Dísznövények, zöldségnövények fuzáriumos hervadása, palánta dőlése és gyökérrothadása ellen 

40 % Streptomyces griseoviridis baktériumtörzset tartalmazó, por alakú gombaölő szer. 

Érdemes kipróbálni azoknak, akik magvetéssel foglalkoznak. 

 

 

Érdekesség a gombaölő szerek világából 
 

Talán mindenki hallotta már hírét és valószínűleg használta is a mindenre javasolt, de nehezen 

oldódó gombaölő szert, az 50% benomyl hatóanyagú Fundazol 50 WP-t, amit a CHINOIN 

Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára készített. Ma már a termék, ill. a hatóanyag kivonásra 

került, nincsen forgalomban. Hogy miért? Megtudhatjuk Darvas Béla (2000): Virágot Oikosnak. 

Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén című könyvéből vett részletből, melyet 

kivonatosan közlünk az alábbiakban. 



 

 

 

 

Hatósági szüzek: benomyl és carbendazim 
 

 

Közkedvelt fungicidek, ráadásul a Chinoin révén hazai érdek is fűződik gyártásukhoz. A legtöbb 

teratogenitásra utaló eredmény velük kapcsolatban látott napvilágot, s még az igen visszafogott 

WHO sem szereti őket. [164–165] 

 

 

A benomyl-t 1968-ban Delp és Klopping (Plant Dep. Dis. 52, 95) írták le és hamarosan a Du Pont 

Benlate néven jelentkezett vele a piacon. Ma fontosabb gyártók a Chinoin (Agrocit, Fundazol) és 

az Aragegonesas (Benor). A carbendazim-et 5 évvel később publikálták, s egy évvel ez után a 

BASF (Bavistin), Hoetchst (Derosal) és Du Pont (Delsene) kezdte gyártani; nálunk a Chinoin 

Kolfugo néven forgalmazza. A benomyl az EPA Proposition 65 kivonásra javasló listáján 

található. Ezek a hatóanyagok tehát a sejtosztódásba, a kromoszómák megfelelő eloszlásába 

kontárkodhatnak bele, legalábbis a mikroorganizmusok körében; bár rovarok és fonalférgek 

tojásaiban és egér petesejten is kimutatták ezt a hatást. [395] Ilyen úton persze az egész földi 

élővilágra jellemző általános örökítőrendszerben is okozhatnak bökkenőket. Mindez igen 

vészjósló, de a benomyl és carbendazim szintén a növényvédelem oszlopa, vezető terméke, ha úgy 

tetszik csengettyűs báránya. 

 

Utóvéd harcok 
 

A benomyl Magyarországon szabadforgalmú fungicid, amely az EPA szerint emberen esetleges 

rákkeltő, laborállatokon tüdő- és májrákot okoz. [396] Ivarszervekre és hormonális-rendszerre 

negatív hatása van, valamint teratogén. [59] A benomyl gyorsan (2–19 óra) válik vízben és 

talajban carbendazim-má. Valamennyi, a carbendazim-nál található állítás tehát itt is érvényes. 

[165] A benomyl álarca mögött bújó carbendazim már lassan tovább bomló fungicid, amelynek 

mutagén és hormonális hatása is van. 6–12 hónap alatt bomlik felére talajban, 2–25 hónap alatt 

vízben. A talaj felső rétegeiben marad. Alkalmazása után még 3 évig lehet valamelyik 

származékát a talajból visszamérni (például 2-amino-benzimidazol, 1,2-diamino-benzol). Igen 

toxikus gilisztafélékre. [397] Szermaradékként való előfordulása élelmiszerekben gyakori. [146] 

Állatokban bejut a sejtekbe, például a mitokondriumból kimutatták. Tyúkok és marhák veséjében 

való viszonylagos felhalmozódására figyeltek fel. Metabolitjai (5-HBC, 4-HBC) kis mennyiségben 

megjelennek a tejben. Több detoxifikációs enzimrendszert indukálnak… Igen nagy dózisban here- 

és prosztata-problémákat okozott. A patkány termékenysége 85 napos adagolás után csökkent. 

Zavarokat okoz a Sertoli-sejtek fejlődésében és a spermiogenezisben. [399] Terhességi idő alatti 

jelentős kitettség növelte a torzszületések számát. A torzszülöttek között nagy dózis esetén az 

agykamratágulattól (értsd vízfejűség), az abnormális „kisszeműségig” (microphthalmia), a 

vázrendszer kialakulásának zavaráig mindenféle előfordult. [400] Teratogenitása állatokon 

bizonyítottnak látszik. [43] A legnagyobb érdeklődéssel egy floridai balesetet követett a 

közvélemény, [401–402] amelynek során egy terhes asszony, benomyl-baleset után szem 

nélküli (anophthalmia) fiúgyermeknek (John Castillo) adott életet. [403] A per során 

teratológus szakértők pro és kontra is megszólaltak, de a bíróság végül az állatkísérletekben 

bizonyított microphthalmia miatt 1996-ban elmarasztalta a Du Pont-t és 4 millió USA dollár 

kártérítést ítélt meg a család részére. [404] 

 

Gyártási malőr 
 

A nagybani gyártás szennyezettségére (a FAO két metabolitjából 3,5%-os szenynyezettséget 

engedélyez) itt találjuk az egyik legmeghökkentőbb példát, amenynyiben a Du Pont 1991 és 1992 

között 500 millió dollár kártérítést fizetett ki 1900 amerikai farmernek a Benlate DF fitotoxikus 

hatása miatt. Mikor független laboratóriumok megvizsgálták a terméket, azt találták, hogy  



 

 

 

 

hatóanyagtartalma 35–55% között változott, s az alábbi szennyeződéseket találták benne: bór, 

alumínium, nehézfémek, chlorothalonil és atrazine. Tehát messze oda nem illő vegyületek, amely 

számtalan helyen, például a formázó-, töltőüzemben kerülhettek a készítménybe. A fitotoxicitás 

oka egyesek szerint a Benlate DF atrazine-, mások szerint szulfonil-karbamid-szennyezettsége, 

míg továbbiak szerint a titkos inert (= hatás nélküli) formázóanyag volt. [405] A Du Pont a 

kártérítési perek anyagának (kb. 150 ezer irat) titkosítását kérte, amely ellen felszólalt a 

floridai termelőket képviselő tisztviselő, azzal, hogy az embereknek jogukban áll tudni, mi is 

történt valójában. [406] Mindebből a jóból jutott Közép-Amerikába és a Karibi térségbe, s homály 

fedi, mi történt vele. [407] A perek még 1993-ban is folytatódtak (a Du Pont kártérítési kiadása 

ekkorra már elérte az 1 milliárd dollárt) és irányuk a benomyl mutagén hatására és a 

farmerek szexuális problémáinak területére tevődött át. [408] Bob Crawford szerint a benomyl 

legalább annyi kárt okoz az emberiségnek, mint a természeti katasztrófák, s a Du Pont ennek 

felelőssége elől nem térhet ki. [409] Még szerencse, hogy erről itt, azon a bizonyos kalapon lévő 

bokrétában mit sem sejtünk. 

Darvas Béla 

Folytatás köv. 

 

Összeállította, írta: Ficzere Miklós 

Debrecen 

 

 

 

 
 

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt! 
Csak 4.000,-Ft! 

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

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

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!! 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

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

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon vagy banki átutalással Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

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

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogo@freemail.hu, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

 

     
 

 

mailto:nogo@freemail.hu
mailto:cactusdraco@gmail.com


 

 

 

 

 

Elkezdődött az iskola, elkezdődött az iskolaprogram 
 

 

A szeptember beköszöntével több iskolában sor került az ismeretterjesztő előadásokra. Újdonság a 

pozsgásnövények és az állatok szoros együttélésének ismertetése, melynek igen érdekes 

tematikáját Nagy József iskolaprogramunk „mindenese” dolgozta ki, óriási sikert aratva a 

gyerekek körében. 

 

1,2. kép a debreceni Csapókerti Ált. Iskolában készült 2013 szept. 27-én. 

 

 
 

3,4,5,6. kép helyszíne a berettyóújfalui Mátyás Király Ált. Isk. 2013. szept. 11. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Fent: 7,8,9,10. kép: Debrecen, Arany János Ált. Isk. 2013. szept.23. 

 

 
 

 

 

 

 

 

11,12,13. kép Petőfi Sándor Ált. Iskola, 

Debrecen, 2013. szept. 17. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők 

november hónapra 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

melyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

 

 

1. Teleltető helyünket 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 mindenki arra a teleltetési módra fog esküdni, amit 

kipróbált és nála bevált. A teleltetés idejére többféle hőmérsékletet is javasolnak. Egy biztos. A 

+5C° és +12C° közötti tartomány minden fajnak megfelel. 

 

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

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

haselbergii, 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.  

 

 

Ficzere Miklós 

Debrecen 



 

 

 

 

 

Adomány 
 

 

Társaságunk az alábbi levelet kapta: 

 

„Tóth Pál, 71 éves volt kaktuszos, a Pesterzsébeti Kaktuszklub, az Országos MKOE volt tagja, 

többszöri Mexikói utazásban részt vettem, Volt Balog Lacival és több társaival. Amiért hívom 

Önöket, hogy szeretném odaadni kb. 9.000 db. azaz kilencezer ötös új cserepet, több ezer hatos, és 

keveset használt hetes, tízes, cserepet. Ahogy említettem ingyen csak a szállítást bíznám Önökre. 

Tíz éve költöztem Csányba, Budapestről... Növényeimből csak nagyon keveset tartottam meg 

betegségek és a fűtés anyagi vonzata miatt. Libnár Tónival valamikor közreműködtünk a Bp. 

állatkert növényházi kaktuszkiállítás megszervezésében. Nagyon szerettem Tónit, nyugodjon 

békével! 

Üdvözlettel: Tóth Pál, 3015 Csány” 

 

Néhány nap múlva érkezett a következő kiegészítés: 

 

„Azért írok, mert most rakom össze, készítem ki a cserepeket, és meglepődve látom, hogy kb. a 

háromszorosa van, mint gondoltam. Csak az új ötösből van kb. 13.000, majd hatosból, hetesből, 

tizesből is több ezer.” 

 

 

Kedves Tóth Pál! 

 

Nagy tisztelettel köszönjük a több tízezer darabos adományát, amelyet örömmel elfogadunk. 

Köszönjük, hogy gondolt egyesületünkre és adományával segíti munkánkat. 

Kívánunk Önnek jó egészséget, és még sokáig leljen kedvtelést megtartott növényeiben. 

 

Dr. Csajbók József                                                 Ficzere Miklós 

Elnök                                                                 Alelnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan 

szíveskedjenek elősegíteni a 2012/13. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek 

kaktuszok, egyéb pozsgás növények (sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, 

alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az adományozott magvak eladási listáját 

honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. Az értékesítésből 

származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek 

fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk köv. linkjén: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, 

felhasználásra kész állapotban küldik meg a fenti címre. 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
mailto:n.tunde73@gmail.com


 

 

 

 

 

Olvasónk küldte 
 

 

 

Jámbor László 12 éves kaktuszbarát örömmel írta, hogy virágot hozott a másik Echinopsis 

növénye és virágoztak az Astrophytumai is. A virágzásról küldte a következő képeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu portálunk bemutatása 
6. rész 

 

 

A Főmenü Hírleveleink menüpontjának új és módosított menüpontjai 
 

 

A Ficzere Miklós szerkesztésében megjelenő MKPT Hírlevél cikkei adják folyamatosan 
honlapunk megújuló tartalmait, ez a folyamatos bővülés a tartalomjegyzék emberi 
erőforráson alapuló folyamatos, fapados (kézzel behegesztett) karbantartását kívánta. 
Ezt most a Hírlevél tartalomtípusának újonnan felvett mezőire (melyik hírlevélben és 
annak melyik oldalán jelent meg a kérdéses cikk) írt lekérdezésekkel automatizáltam. 
Ennek eredménye az alábbi számozott felsorolás 1. pontja. 

 

 A Hírleveleink menüpont alól elérhető a Hírlevelek interneten is közölt cikkeinek 
a tartalomjegyzéke, amely ezentúl automatikusan épül fel (új menüpont). 

 A Hírleveleink .pdf menüpont alól a .pdf formátumú Hírlevelek érhetőek el 
(módosított menüpont). 

 Ha valaki e-mail-ben szeretné megkapni havonta aktuális .pdf formátumú 
Hírlevelünket, akkor az feliratkozhat rá a Feliratkozás a Hírlevelünkre 
menüpontra kattintva (új menüpont). 

 

 

Dr. Gyúró Zoltán 

Budapest 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/magyar-kaktusz-es-pozsgas-tarsasag/hirleveleink
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/urlap/feliratkozas-a-hirlevelunkre


 

 

 

 

 

Érdekességek innen-onnan! 
 

 

Az arizonai ciprus (Cupressus glabra, syn.: C. arizonica) alatti télállós sziklakertben 2012 tavaszán egy teljesen 

halottnak látszó Echinocereus triglochidiatus v. octacanthust el akartam távolítani, ne csúfítsa az összképet. Mégis úgy 

gondoltam, még várok néhány hónapot, hátha történik valami. És valóban, júniusban már életjelt adott, és összesen 

három új hajtást (nem sarjat!) fejlesztett. A hajtásokat később leválasztva, meggyökereztetve új egyedeket nevelek 

belőlük. A 4. képen a fűszerű növény Dr. Debreczy Zsolt Dél-dakotai gyűjtéséből származó Yucca stricta. A nagy 

növény évekkel ezelőtt valami miatt kipusztult. Kb. 3-4 év után jelent meg aföld mélyén ott maradt rizómából 

fejlődött hajtás. Mivel a gyökereztetéshez a hajtás végén rizóma rész szükséges, ezért nem volt könnyű kibányászni 

kb. 50-60 cm mélyről, de sikerült. A tanulság: a halottnak tűnő növényekről még nem kell feltétlenül lemondanunk. 

 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 
 

                   1. A halottnak látszó növény.                        2. A kaktusz testén két helyen is megrepedt a bőrszövet, 

                                                              ahonnan az új hajtások előtörnek. 

 

 
 

          3. A test felső része teljesen megfeketedve.              4. A növény 16 hónappal később három egészséges, új 

                           hajtással. 



 

 

 

 

 

Müncheni Botanikus Kert - Nymphenburg 
Alcím: Hogyan ne tervezzünk botanikus kerti látogatást 

 

 
 
Előzmények röviden 
Szeptember elején még nem is sejtettem, hogy kiruccanok Münchenbe, ahol az egyik 
barátom fia tanul. A célt megfogalmaztuk: Oktoberfest, múzeumok és egyéb 
nevezetességek látogatása mindösszesen 4 napban (szeptember 27-30.) Az első nap 
az utazásé, majd az este Oktoberfest-é volt. Az Oktoberfest-ből egy nap is elég lett. 
A következő napok során meglátogattuk: 
Deutsches Museum-ot, a Deutsches Museum Verkehrszentrum-ot, a dachaui 
koncentrációs tábort (lehangoló volt), az Olympiapark-ot, a BMW Welt-ben és BMW 
Museum-ban, a Müncheni repülőteret és az Allianz Arena-t. Töménytelen műszaki 
technika mindenhol, amit egy idő után az ember nem képes befogadni és belefárad. Az 
utolsó nap délutánján javasoltam, hogy kikapcsolódásként nézzük meg a botanikus 
kertet is. Mikor megérkeztünk láttam, hogy nagy baklövést követtem el azzal, hogy csak 
szűk két órát hagytunk erre a programra, ugyanis az semmire sem elég. 
 
Müncheni Botanikus Kert - Nymphenburg 
A botanikus kert a bajor uralkodók nyári kastélyához, a nymphenburgi kastélyhoz, a 
reneszánsz-barokk épületegyütteshez tartozó 230 hektáros (a Városliget 100 hektár), 
barokk eredetű, de tájképi ("angol") stílusban átalakított parktól északra található. A 
Müncheni Botanikus Kert 22 hektáros területével és évi 400000 látogatójával 
Németország legjelentősebb botanikus kertje. 
A térképen látszik, hogy milyen kis részét tudtuk megnézni a kertnek, csak az 
üvegházra és a díszkertre (Ornamental Courtyard) volt kutyafuttányi időnk 
 

A díszkert a vadszőlőval befuttatott Botanikai Intézet mögött található: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Museum_(München)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dachaui_koncentrációs_tábor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dachaui_koncentrációs_tábor
http://taj-kert.blog.hu/2010/09/22/a_modern_kertepiteszet_mestermuve_munchen_olympiapark
http://hu.wikipedia.org/wiki/BMW_Welt
http://www.felsofokon.hu/cat-blogja/2011/04/07/bmw-muzeum-munchen
http://www.felsofokon.hu/cat-blogja/2011/04/07/bmw-muzeum-munchen
http://hu.wikipedia.org/wiki/Müncheni_repülőtér
http://hu.wikipedia.org/wiki/Müncheni_repülőtér
http://hu.wikipedia.org/wiki/Allianz_Arena
http://www.botmuc.de/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nymphenburgi_kastély
http://taj-kert.blog.hu/2011/08/14/franciakertbol_angolkert_schlosspark_nymphenburg_munchen


 

 

 

 

 
 

A díszkertről készített többi kép itt látható. 
 

 
 
Jegyet az üvegház bejáratánál az Info-pontnál vettünk. Belépve az üvegházba, egyből 
tudtam, hogy jó helyre kerültünk. 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forumtema/osszel-a-muncheni-botanikus-kertben


 

 

 

 

 
 
 
 
A „Hall A”-ba lépve ez a 
látvány tárul elénk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
A „Hall A”szentélyben készített képekre minden kaktuszkedvelő csak áhitattal tekinthet. 
Az üvegházban készített további képeket ebben a topikban lehet megtekinteni. 
Összefoglalva: a hirtelen ötlettől vezérelt botanikus kert látogatásra a 2 óra semmire 
sem volt elég, kevés volt az idő a nézelődésre. Az egész egy folyamatos rohanás volt 
felületes szemlélődéssel és a kertnek csak egy tört részét látogattuk meg. Soha többet 
ilyen szervezést. Egy hétvége talán elég a kert megismeréséhez. 
Mindenkinek ajánlom, többek között magamnak is, mert ide még egyszer el kell majd 
mennem. 

Dr. Gyúró Zoltán 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/comment/64#comment-64
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forumtema/osszel-a-muncheni-botanikus-kertben


 

 

 

 

 

A Lithopsok (Kavicskaktuszok, virágzó kövek) 
 

 

 

Rácz Lászlótól hallhattunk és láthattunk színvonalas előadást október 26-án a Csapókerti 

Közösségi Házban a Lithopsok élőhelyéről, termesztéséről, teleltetéséről, tavaszi indításáról, 

szaporításáról és egyéb tudnivalókról. A nemzetség számos taxonja is bemutatásra került. 

Különlegességként megismerhettük a nem szokványos morfológiát kialakított egyedeket is. 

 

  
 

           Lithops aucampiae ˝eunicae˝ fluminalis C54                                       Lithops karasmontana 

 

 
 

 Lithopsok a kései télben: 2009. 03. 25. reggel 7 óra.                               Lithops gyűjtemény. 

 



 

 

 

 

 

Könyvespolcra ajánljuk 
 

 

Az Új Kaktusz Lexikon (The New Cactus Lexicon) 2006-

ban jelent meg először. A 2013-ban The New Cactus 

Lexicon - Illustrations (Ábrák) címmel megjelent kötetét 

David Hunt szerkesztette és adta ki (dh Books). Az 

Illustrations kötet lényegében a 2006-os The New Cactus 

Lexicon - Atlas kötetének újabb bővített és pontosított 

kiadása, amely tartalmazza az első kiadás 2500 kiváló 

minőségű színes képét, a változásoknak megfelelő 

képaláírásokat, és mintegy 60 új képet az akkor nem 

szereplő fajokról és alfajokról. Ezek a képek az élőhelyen, 

vagy hiteles gyűjteményekben készültek. A megjelent 

kötet kisebb a korábbinál, mérete 175 x 240 mm, és 560 

oldal, puha kötésben. Ára: 60 USD. Várható a Text kötet 

második kiadása is. 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság előadásai 
 

    Október 26. szombat: A Lithopsokról (Kavicskaktuszok, virágzó kövek). Termesztésük, 

                                         teleltetésük, tavaszi indításuk, szaporításuk és egyéb tudnivalók. 

                                         Előadó: Rácz László 

    November 23: szombat: Új kaktuszfajok nyomában Mexikóban. 

                                         Előadó: Tóth Norbert 

    December 21, szombat: A Királyi Kew-i Botanikuskert (Royal Kew Garden) Angliában. 

                                           2. rész 

                                         Előadó: Dr. Csajbók József 

 

Az előadások helye és ideje 

Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, 

a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es 

autóbusszal! 

 

 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 
Címlapkép: Mammillaria albicans Fotó: Tóth Norbert, Debrecen 

 

mailto:nogorobert@gmail.com
mailto:m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rajzolta: Rozsos Tina, Ibolya úti Isk., Debrecen 

 

 



 

Eddigi
hírleveleink

Digitális
     könyvtár

Növény-
     védelem

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
Közhasznú Egyesület Magtára kéri és 
várja  Tisztelt Olvasóink magadományait.

Az értékesítésből származó bevételt teljes 
egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási 
költségeinek fedezetére fordítjuk.
Részletek itt!!

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt!
Csak 4.000,-Ft!

Érdeklik a pozsgásnövények és a 
kaktuszok?
Akar olvasni újonnan felfedezett 
növényekről?
Ismerni akarja élőhelyüket?
Szeretné beszerezni e növényeket? 

Megjelenik évente négy alkalommal, 
újságonként 60 teljesen színes, évente 
összesen 240 oldalon, kiváló színes 
képekkel.

Részletek itt!!

2013. évi
maglistánk

Eddigi
hírleveleink

Feliratkozás
a hírlevélre

Fórum

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület
internetes újságja

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület,
Debrecen 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.

A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós, ficzere.miklos@gmail.com

Programok,
események,
kiállítások,
vásárok

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/magyar-kaktusz-es-pozsgas-tarsasag-digitalis-konyvtara
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/cimkek/novenyvedelem
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-2013-evi-kaktusz-es-pozsgas-maglistaja
http://www.facebook.com/pages/Magyar-Kaktusz-%C3%A9s-Pozsg%C3%A1s-T%C3%A1rsas%C3%A1g/353985474682938
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/debreceni-pozsgastar
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/magyar-kaktusz-es-pozsgas-tarsasag/hirleveleink
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/urlap/feliratkozas-a-hirlevelunkre
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/forum
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/esemenynaptarunk-naplo-nezet
mailto:ficzere.miklos@gmail.com?subject=MKPT%20H%C3%ADrlev%C3%A9l

