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A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság internetes újságja

„Sok érték veszett már el az emberiség kárára úgy, hogy azok,
kik sok tapasztalatot hordtak össze önmagukban, azt üzleti titokként szigorúan megőrizték
s magukkal vitték a másvilágra is. Úgy tűnik fel nekem, mintha ezek tolvajok lennének,
mert az emberi fejlődés eredményét, saját tudásukat,
önző célokból utódaiktól s fajrokonaiktól eltulajdonították.” (1927)
dr. FÖLDI FERENC
Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület Kaktuszkedvelők Szakosztálya Elnöke

Egy évre csak 5.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények, a kaktuszok?
A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről?
Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket?
Színvonalas, teljesen színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Debreceni Pozsgástár
Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, összesen 240 oldalon, kiváló színes képekkel.
A postai költség bérmentesítve a megadott címig!
Előfizetés történhet belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára:
60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!
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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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1. RÉSZ
Szerkesztő: Már egy éve nincs közöttünk Gonda István gyűjtőtársunk, aki szorgalmasan írta cikkeit újságunkba, a
Debreceni Pozsgástárba. Az alábbi kis piaci áttekintést kérésemre készítette az USÁ-ban tett útjáról. Ez az utolsó
cikke, amelyet örökül kaptunk tőle. Ezzel is rá emlékezzünk. Képek a szerzőtől.

Írta: Gonda István
A 2013-as utazásom alkalmával több kertészetet és árudát látogattunk meg Lee Turvey
barátommal. A látogatások sorrendjében most pár szóval bemutatom őket. Az itt leírtakon kívül
még több kertészeti árudában is jártunk, de azok választékban ezek kisebb változatai voltak,
kevés kaktusszal és pozsgással.

CIVANO NURSERY S. Houghton Rd. Tucson, Arizona

A kertészeti árudát 1997-ben nyitották. Nagy alapterületű és a választék is ehhez képest alakul.
Mindenféle növény kapható itt. Az egynyári növényektől a dézsában nevelt nagyobb fákig. Az
áruellátásról egy 70 hektáros kertészet gondoskodik. Sok őshonos és nem őshonos szárazságtűrő
növényt nevelnek. Az érdeklődésem főleg a kaktuszok és egyéb pozsgások kapható fajaira
terjedt ki. Nagytermetű fajokat árulnak Agave, Ferocactus, Echinocactus, Yucca, Carnegiea,
Opuntia és más oszlopos növekedésű növényekből. Kisméretű fiatal növényt nagyon keveset
látni. Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen az éghajlatnak köszönhetően ezeket a növényeket
inkább faiskolai árunak lehetne nevezni. Vásárlás után nem a növényházakba kerülnek, mint
nálunk, hanem ki a kertbe végleges helyükre. Az áraikat nézve a magyar árakkal egy szinten
vannak, és ha az ottani átlagkeresettel összehasonlítjuk, akkor olcsók. Az árudában ötleteket is
adnak a növények csoportosításához, felhasználásához. Kisebb-nagyobb csoportokba kiültetve
különböző dekorációkkal kiegészítve adnak tippeket a vásárlóknak. A dekorációs anyagot is
megvásárolhatják helyben. Meg kell jegyeznem, ezek néha egészen hajmeresztőek pl. cowboy
csizma fémlemezből telefestve virágmotívummal, vagy ugyanilyen anyagból kutya,
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és aranyszínűre festett fém kaktuszok. Ötletesek is vannak, kavicsokból és vastag drótból készült
pókok, skorpiók, kígyók. A növények egy része árnyékoló háló alatt, a kevésbé érzékenyek
szabad ég alatt zúzottkővel borított területen alacsony, deszkából készült asztalokon vagy
egyszerűen a földre lerakva várják a vevőket. A fedett eladótérben pedig a különböző műtrágyák,
növényvédő szerek, kerti szerszámok, gépek stb., bőséges választéka található. Évente több
rendezvényt is csinálnak, kutyakiállítást, kertbarát találkozókat stb.

Lent: A műkaktuszok választékából kis ízelítő. A kis kerítés elhalt cereusokból készült és kötegelve megvehető.
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TANGUE VERDE GREENHOUSES Tangue Verde Road, Tucson, Arizona

Alapítva 1964-ben. Éves bevétele ötszázezer és egymillió dollár között. Négy alkalmazott
termeli ki. Ez már kizárólag kaktuszokkal és egyéb pozsgásokkal foglalkozó kertészet. Az eladó
növények zöme egy erősen árnyékolt növényházban található, kisebb hányaduk szabad ég alatt,
alacsony asztalokon. Az eladó növények mérete itt a hazai kínálatban kaphatók méretéhez van
közel. A legtöbb faj nem a kertbe ültethető kategória, hanem cserepes tartásra ajánlott. Sokféle
Euphorbia, Echeveria és Aloe kapható. A díszítő kellékeknek itt is bő a választékuk, de ezek
kisméretűek, csak a cserepek dekorálásához valók. Itt kell mondjak néhány szót a talajkeverékről
amit használnak, s egy talicskában láttam előkészítve ültetéshez. A keverék szemmel láthatóan
nem különbözik a nálunk használttól, tőzeg, homok és apró kőtörmelék alkotja, felismertem
benne még a jellegzetes Osmocote lassú bomlású műtrágyát. Hogy ezen kívül még mit kapnak a
növények nem tudom. Ezzel szemben a nagytermetű, faiskolai méretű kaktuszok talaja ugyanúgy
nézett ki, mint amit a sivatagban láttam, illetve annak egy rostált változata. A beültetett
növények nagy részénél nem lehetett a talajt látni, mert vagy apró kőtörmelékkel takarták a
felszínét vagy a növény akkora volt, hogy „kiült” a cserépből.
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B & B CACTUS FARM E. Speedway Blvd. Tucson, Arizona

Némelyik kaktusz és agávé igazán télálló, még az Északi-sark hidege sem ártana nekik.

Harminc éves múltra visszatekintő kertészet. Két
hektár területű. Csak kaktusszal és egyéb pozsgással foglalkoznak, de az elengedhetetlen kellékek sem hiányzanak. A hangsúly itt a nagyméretű
növények eladásán van. Jukkák, Dasylirionok jól
fejlett sokszor két méter feletti példányait találjuk.
Virágzó, nem egy esetben többfejű vagy krisztáta
Echinocactus grusoniik és Ferocactusok. Sokféle
Agávé, Oreocereus, Cleistocactus és más oszlopos
növekedésű kaktusz szerepel a kínálatban. Legtöbb a szabad ég alatt vagy vasszerkezetre vízszintesen kifeszített árnyékoló háló védelmében. A
frissen beültetett növényekre árnyékoló hálót terítenek addig, amíg jól begyökeresednek. Sok
Ferocactust láttam, amiket az útépítések helyszínéről szedtek ki és értékesítésre továbbadtak. A
növényházakban a kisebb termetű eladó anyag és a gyűjtemény található. A gyűjteményben sok
nagy Mammillaria, Copiapoa telep és jónéhány nagyméretű krisztáta található. Itt vannak az
értékesebb eladó pozsgások is. A légmozgásról nagy ventillátorok gondoskodnak. A növényasztalok a lehető legegyszerűbben vannak kialakítva: erős deszka rács beton blokkokra állítva.
Az udvaron a legtöbb növény vagy fából készült, esetleg műanyag raklapon van, vagy egyszerűen a zúzottkővel vastagon leterített földön áll. Mindenfelé kerti kerámiák és más kellékek a
növények között. A növényházak mellett egy műanyag hullámlemezből épített csarnokban a
szakirodalomtól a hűtő mágnesig bezárólag bőséges, izléses és kevésbé ízléses választékból lehet
vásárolni. Kerámiák minden méretben, színben, változatos motívumokkal, fémlemezből készített
nagy kaktuszok, miknek a csúcsába kerti fáklyát lehet tenni. A növényházak mögött nagy
bemutató kert sok nagy kaktusszal és más egyéb pozsgással.
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A képen a szerző, Gonda István.

Folytatás köv.
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A kábítókaktusz titkai — A „Peyotl” és indián imádói — A csodakaktusz hihetetlen erőt ad
az embernek — Tudósok fejtették meg a mexikói indiánok csodaszerének rejtélyeit.
Perzselően árasztja szikrázó fényét és
leigázó melegét a mexikói napsütés a
Sierra Nevada égbenyúló, kopár bérceire. Kiszárít, eléget minden növényi
életet. Messzire kerget az izzó kopárságból állatot, embert, minden élőlényt.
Csak a szúrós, vad kaktusz viseli el ezt
a tropikus klímát. Csak a bennszülött,
vad indiánokat nem riasztja el a tűrhetetlen hőség, az olthatatlan szomjúság, a
legyőzhetetlen tömérdek akadály a
zord, sziklás felvidék alig járható hegyi
útjairól, titokzatos, vad ösvényeiről.
Amikor a legmagasabb fokra hág a pokoli hőség, amikor megérik a vad kaktusz gyümölcse és beáll a „kaktusz2. A csodakaktusz, a peyotl gyümölcse, amely egészen külö- szüret” ideje, a bennszülött indiánusok,
nös hatást gyakorol az emberre: elkábít és hihetetlen erőt ad. az ősi aztékok késői leszármazottai,
nekivágnak a borzalmas, kietlen hegyvidéknek. Felkerekedik az indián falvak elszánt népe.
Asszonyok, férfiak ünnepi ruhába öltözött, hosszú zarándokmenete indul a kopár bércek riasztó
világába. Fanatikus, komor zarándokmenet, amely titokzatos istenét keresi a Sierra napégette,
kihalt bércei között. Az európai kutatók megfigyelései szerint három-négy hétig tart ez a testetlelket ölő, rejtelmes zarándokolás. A falvak népe 3-400 kilométernyi utat jár be a legvadabb
vidékeken, amíg a hatalmas kaktusztömegekkel megrakódott indiánok visszatérnek otthonukba.
Mi ennek a titokzatos, évről-évre megismétlődő
zarándokolásnak az indító oka? Mi adja meg az
indiánusoknak a szinte emberfeletti erőt, a sanyargató
önmegtagadás hihetetlen fokát, hogy a perzselő napsugárzásban végig tudják járni a borzalmas zarándokutat, végig tudnak haladni a lépten-nyomon
veszedelmekkel fenyegető sziklás utak végtelenségén,
a sziszegő, mérges kígyók, a tüskevédte, szúrós kaktuszok vad világán, a zord ösvényeken, melyeken hetekig gyötri őket az olthatatlan éhség, szomjúság, a nap
égető tüze ? Az indiánok erre a kérdésre, azzal az
egyetlen szóval válaszolnak, hogy: — Peyotl.
„Peyotl”-hoz zarándokolnak. A „Peyotl” adja meg nekik az emberfeletti erőt a szörnyű, 3-400 kilométeres
út viszontagságainak legyőzésére. A „Peyotl”, amely 1. Indián áldozati szőnyeg, amely a „nyugati
szél anyjá”-tól áldást, esőt kér a peyotlkaktusz és istenség egy személyben. A csodakaktusz.
kaktuszokra és a kukorica földekre.
Minden kaktusz eredeti, különleges növény. Hazájában a tropikus Dél-Amerikában mintegy 1300 fajtája virul, az Újvilág déli részeinek száraz
pusztaságain és napégette sziklás vidékein. Valamennyi egyformán különös növény. Levelei
nem fejlődnek ki, hanem szúrós tövisekké alakulnak át. A levelek feladatát az elhúsosodott zöld
szár végzi, amely golyó, oszlop, lemez formájában a legváltozatosabb formákat ölti fel. Nálunk
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3. Mexikó bennszülött indiánjai ilyen áldozatokat mutatnak be a „Tűzistennek” és a „Kukorica
Istennőjének". A jobb oldalon látható fadobon az ünnepség 48 órája alatt megszakítás nélkül dobolnak. A
falat áldozati szőnyegek és az istenek jelképei díszítik.

is látni virágüzletekben, díszkertekben, parkokban az exotikus világ fantasztikus formájú
kaktuszait, jobbára csenevész formában. A délamerikai forróságban azonban óriásokká nőnek
ezek az ágasbogas, tüskés növények, amelyek az „indián csoda” révén most a tudományos
érdeklődés központjába kerültek. Az indián csoda kikutatása ugyanis valósággal a karriér, az
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érvényesülés útjára terelte a kaktuszt, közülük pedig elsősorban a titokzatos „Peyotl”-ot, amelyet
istenségnek tartanak Mexikó rézbőrű őslakói. A tudományos világ eddig egyszerűen
Echinocactus Williamsii-nak nevezte a csodakaktuszt és e néven besorozta a kaktusz többi 1300
fajtája közé. Senki sem kutatta különleges tulajdonságait. A legutóbbi időben azonban egyre
több mexikói utazó figyelte meg a „Peyotl”-lal kapcsolatos jelenségeket. Megfigyelték, hogy a
bennszülött indiánok, amidőn emberfeletti vándorújukról, a kaktuszszüret után hazatérnek,
minden indiánus faluban nagyszabású ünnepségeket, sajátságos istentiszteleteket tartanak.
Valamennyien kifestik arcukat a jóindulatú istenségek jelképeivel, házaikat ünnepélyesen
feldíszítik áldozati szőnyegekkel, dobolni kezdenek a nagy fadobokon, megkezdődik az ének, a
tánc, amely minden egyes indián faluban megszakítás nélkül teljes 48 óráig tart. A két nap
rettenetes erőfeszítését minden nehézség nélkül viselik el, noha egy-egy kaktuszdarabon kívül
semmi más ételt, vagy italt nem fogyasztanak. Most aztán — a tüzetesebb vizsgálat alapján —
kiderült, hogy a háromheti zarándoklás után a negyvennyolc órás szünet nélküli táncot éppen
azért tudják elviselni, mert közben — „Peyotl”-ot fogyasztanak, ősi csodaszert, amely nemcsak
különleges kábulatot, hanem egyenesen emberfeletti erőt ad a kaktuszevőknek. A falvak vénei
szünet nélkül imádkoznak az istenségekhez esőért, termésért, egészségért és — a „Peyotl”
okozta szent kábulatért. Percre sem szűnő tánc és zene mellett mutatják be kifogyhatatlan
áldozataikat, többnyire szőnyegeket, amelyekbe maradandó formában van beszőve a falu
népének minden jókívánsága. A csodakaktusszal kapcsolatos jelenségek megfigyelése egyre
jobban gondolkodóba ejtették a Mexikóban járó és ott élő tudósokat és orvosokat. Hozzáfogtak a
„Peyotl”-rejtély megoldásához. És a vizsgálat valóban meglepő eredményre vezetett.
Természetesen, először a hittérítők igyekeztek leszoktatni Mexikó indiánjait erről a pogány
„Peyotl”-kultuszról. De ez sehogysem sikerült. Az indiánusok — még ha a fehér emberek
kedvéért fel is veszik a keresztény vallást — nem akarnak szembeszállni a régi istenek
haragjával és főként még látszólag sem akarnak lemondani a nagy „Peyotl”-imádatról. A
misszionáriusok sikertelen munkája után most a tudósok és orvosok láttak hozzá a „Peyotl”kérdés tanulmányozásához, ami aránylag rövid idő alatt meglepő eredményekre vezetett. Az
indiánok „csodakaktusza” a fehér emberek csodálatát is csakhamar kiérdemelte. Megvizsgálták,
elemeire bontották, kipróbálták a fehér emberek is a „Peyotl”-t, megállapították anyagát,
összetételét, felbontották alkaloidjaira. Eleinte azt hitték a tudósok, hogy a „Peyotl" anyaga nem
igen különbözhet más bódító, kábító növény, a hasis, a morfium anyagától, amely akként hat,
hogy felvillanyozza az idegeket rövid időre és fantasztikus álmokat ad. A vizsgálat azonban
megállapította, hogy a „Peyotl” minden más kábító anyagtól lényegesen különböző, a csodálatos
jelzőt valóban kiérdemlő anyag. Azok a fehér emberek, akik a kísérletek folyamán megkóstolták
a csodakaktusz gyümölcsét, enyhe kábulatba estek. Sohasem látott tarka színek, sohasem látott
formák és sohasem látott tájak vonultak el szemük előtt. Mint valami csodálatos
kaleidoszkópban események, jelenetek peregtek le előttük, melyeknek szereplői hol égbenyúló
óriásokká nőttek, hol törpékké zsugorodtak össze. A „Peyotl” — kisebb mértékben, kisebb
adagolásban fogyasztva — megszünteti az álmosságot, megacélozza az izmokat, felfrissíti az
ember idegzetét és akaraterejét, úgyhogy a kísérletek során „Peyotl”-t evő fehér emberek olyan
hatalmas erőt tudtak kifejteni, aminek azelőtt megközelítőleg sem voltak a birtokában. Nem is
beszélve arról, hogy a csodakaktusz, a kipróbált fehér embereknek is megadta az erőt óriási
vándorló teljesítmények elvégzésére. Csodálatos sav ez, mely hihetetlen lelki és testi erőt ad az
embernek. És most következik az a fontos megállapítás, amely a „Peyotl”-t minden eddig ismert
növényi bódítószertől megkülönbözteti. Megállapították ugyanis, hogy a „Peyotl”-kábulatból
való felébredés után nem marad vissza se fejfájás, se gyomorbántalom. Semmi más nem marad
vissza, mint a fantasztikus látományok határozott emléke. A „Peyotl-evés próbáját végző fehér
embereknek, amikor a bódultságból felébredtek, nem volt semmi panaszuk és rendes munkájukat
minden zökkenő nélkül tovább tudták folytatni. A kísérlet ideje alatt — mint az orvosok
megfigyelték — sem a vérkeringés, sem a szív működése nem mutatott semmiféle
rendellenességet. Az indián csoda a fehér ember számára is csoda maradt. A mexikói orvosok
véleménye alapján hinni kell a csodaszer különleges gyógyító hatásaiban is. A darabokra vágott,
szárított „Peyotl”-kaktusz, amely Mexikóban már gyógyszertárakban kapható és orvosok által
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4. A rejtelmes Peyotl-ünnepségre így festik ki arcukat a Huichol indiánok. A különböző istenségek jelképeit
viselik arcukon az egész ünnep idején. Balról jobbra: az első indián a „Tűz Istené”-nek, a második a
„Kukorica Anyjá”-nak, a harmadik a „Nap Atyának hódol az arcára festett szimbólumokkal.

gyakran rendelt gyógyszer, a mexikói doktorok tapasztalatai szerint kitűnő orvosság mindenféle
fejfájás, sőt a tüdőbaj ellen is. A csodaszer vizsgálata azonban csak most indult meg teljes
alapossággal. Idő kell hozzá, amíg a tudósok és orvosok minden irányban kipróbálják, amíg
megalkotják a végleges véleményt a különleges szerről. Annyit azonban már a legszigorúbb
tudósok is elismernek, hogy a mexikói indiánok valami egészen különös, egészen csodálatos
szerrel ajándékozták meg a világot, az emberiséget. Az évszázadokig balga babonának tartott
„Peyotl”-kultusz, az „indián csoda” kezd az egész művelt emberiség csodájává válni. Mexikó
egykori őslakóinak, az aztékoknak kincse, amely garmadával ontotta az aranyat, ezüstöt Európa
földjére, úgy látszik kifogyhatatlan. Az aztékok kincse most a csodakaktusszal, a „Peyotl”-lal
fogja gazdagítani a természet rejtelmes kincseire szünetlenül sóvárgó emberiséget. Az „indián
csodá”-ból — minden jel szerint — csodálatos hatású, az emberek millióinak egészséget, erőt
adó — orvosság lesz. És ez mit sem von le a csoda értékéből. A csoda, ha megmagyarázzuk is,
csoda marad.
B. I.
Irodalom
B. I.: Az indián csoda. Tolnai Világlapja. 1928. november 7. 28. évfolyam, 45. szám. 8-11. o.

Az MSG Buletin 2017. 1/20 újságjában megjelent Don Smith
írásból az alábbi részletet Katona József fordította. Kép: L. optica
cv. Rubra. Katona J. felvétele.

„A megfigyelések azt mutatták, hogy a virágbimbó
kinyílásának szigorú követelményei vannak. Mindenekelőtt délelőtt lennie kell legalább két-három óra
ragyogó napsütésnek. Ezt követnie kell a délutáni
ugyancsak ragyogó napsütésnek. A fenti indikáció
után a bimbók megnyílnak és alkalmasak lesznek a
megporzásra. De a szirmok továbbra is zárva maradnak, ha a napsütéses délutánt megelőzi egy borult
délelőtt. Indirekt fény nem elég jó. A növényen ott kell
lennie a közvetlen erős napsütésnek délelőtt is.”
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Sztyéhlik Gábor munkájának köszönhetően honlapunkon újabb digitális könyvek érhetők el,
amelyek ismertetőjét az alábbiakban adjuk közre. Az ismertetőt követő linken a könyv azonnal
elérhető.
Ismertetőket írta: Sztyéhlik Gábor, Pápa
HUNT, D.: CITES CACTACEAE CHEKLIST.
3. KIADÁS

A CITES Checklist 3. kiadása a szervezet 17. konferenciáján
(Dél-Afrika, 2016) jóváhagyott nevek alapján készült. Az előző
listákhoz képest változtatások nincsenek. A 18. oldalon az I.-es
függelék nyomdai hibáit és a hivatalosan elfogadott nevek/szinonimák javítását tartalmazza. Ezek az új kiadást megelőzően csak a Kew Garden weboldalán voltak elérhetők. A
lista tudományos nevei nem feltétlenül tükrözik a legújabb
kutatások és az International Organization for Succulent Plant
Study álláspontját. A szerző (David Hunt) felvállalja ennek
felelősségét, tudva azt, hogy a taxonómusok körében ez vitára
adhat okot. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan rengeteg szakember munkájára volt szükség ahhoz, hogy az újabb kiadás
megszülessen. Nevük (köztük sok neves rendszerező és szakíró) a köszönetnyilvánításban került felsorolásra. Az ellenőrző
lista felépítése hasonló az első két kiadáshoz. A kötet a Kew Garden gondozásában jelent meg
2016-ban. Hunt, D.: CITES Cactaceae Cheklist. 3. kiadás
SCHUMAN, K.: BLÜHENDE KAKTEEN (ICONOGRAPHI CACTEARUM)
Karl Moritz Schuman (1851-1904) a botanika tudományából szerzett doktorátust. A berlini
Botanikai Múzeum kurátora volt sok éven keresztül és a berlini egyetemen botanikát tanított. Az
1892-ben alakult Német Kaktuszbarátok Társaságának (Deutsche Kakteen-Gesellschaft) első
elnöke. Élete során több száz (más források szerint több ezer) új fajt írt le a tudomány számára.
Nevét olyan növények őrzik, mint a Schumannianthus nemzetség, vagy a Mammillaria
schumannianus és Notocactus schumannianus. A háromkötetes munkát a Deutsche KakteenGesellschaft határozata alapján 1900 és 1921 között kiadott kaktuszokról készült nyomatokból
összeállított füzetek adják. Ezeket egészítették ki Schuman leírásaival. A nyomatokat egyébként
a könyveket szerkesztő Max Gürke felesége, Toni Gürke készítette. A kötetek 1904, 1910 és
1921-ben jelentek meg a Neudamm J. Neumann kiadónál.
Schuman, K.: Blühende Kakteen (Iconographi Cactearum),1. kötet
Schuman, K.: Blühende Kakteen (Iconographi Cactearum), 2. kötet
Schuman, K.: Blühende Kakteen (Iconographi Cactearum), 3. kötet
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WENIGER, DEL: CACTI OF THE SOUTHWEST
WENIGER, DEL: CACTI OF TEXAS AND NEIGHBORING STATES
Del Weniger (1923-1999) biológus. A texasi Our Lady of the Lake Főiskola professzora volt San
Antonioban. A biológia, ökológia és Texas története mellett legfőképpen a kaktuszok érdekelték.
Első könyve a Cacti of Southwest. Nagyon jó és részletes munka az Egyesült Államok
délnyugati részének kaktuszairól. Több mint 250 oldalon 180 színes kép segítségével mutatja be
az érintett terület kaktuszflóráját. Az általános részek után a nemzetségek fajait részletes
leírásokkal, elterjedésre vonatkozó adatokkal és az élőhely jellemzésével ismerteti. A könyv
1970-ben jelent meg.
Második könyve 1984-ben került kiadásra Cacti of Texas and neighbo-ring states címmel. Az
előbbi könyv bővített kiadásának tekinthető a 356 oldalas kötet, amely az előzőhöz hason-lóan
részletes leírások és színes képek segítségével több mint 170 növényt mu-tat be az alábbi
nemzetségek fajaiból: Echinocereus, Wilcoxia, Peniocereus, Acanthocereus, Echinocactus,
Lopho-phora, Ariocarpus, Pediocactus, Epithe-lantha, Mammillaria és Opuntia. Mindkét könyv
az austini egyetemi nyomda gondozásában jelent meg.
Weniger, Del: Cacti of the Southwest
Weniger, Del: Cacti of Texas and neighboring states

ANDERSON, EDWARD F.: DAS GROßE KAKTEEN-LEXIKON
Edward Frederick Anderson (1932-2001) amerikai botanikus volt. A Cactaceae családjának
egyik vezető kutatója. Vezetője volt a Desert Botanical Gardennek, Phoenixben. Elnöke volt a
Succulent Plant Study nemzetközi szervezetének. Tagja volt a Cactus and Succulent Society of
America-nek és a Linnean Society of Londonnak. A
Whitman College biológia professzora volt, ahol három
évtizeden keresztül tanított. A könyv egy átfogó tanulmány a kaktuszcsaládról. A Cactaceae-t enciklopédia
formában, betűrendben mutatja be 125 nemzetséggel és
1810 fajjal. Több mint 1000 színes fényképet és egyéb
illusztrációkat tartalmaz. A leírások mellett kitér a növények felfedezésének, kultúrába vonásának történetére, elterjedésére, élőhelyi viszonyaikra. A jelenleg
elfogadott tudományos nevek mellett a szinonim nevek
is szerepelnek, ami nagyban segíti az eligazodást és
keresést. A könyvet eredetileg The Cactus Family címmel a Timber Press kiadó adta ki 2001-ben. Terjedelme
miatt a német nyelvű kiadás kerül feltöltésre, ami az
Ulmer kiadó gondozásában jelent meg 2005 és 2011ben.
Anderson, Edward F.: Das Große Kakteen-Lexikon
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CRAIB, CHARLES – LAVRANOS, JOHN: THE BUSHMAN CANDLES
MOFFETT, R. O.: THE GENUS SARCOCAULON
Ez egy kivételes könyv, mind a speciális tartalma, mind a részletes botanikai leírások, mind az
illusztrációk szépsége és gazdagsága szempontjából. Ha valaki nem is érdeklődik különösebben
a szukkulensek világa iránt akkor is lenyűgöző a dél-afrikai élőhelyekről származó bushman
gyertyák világa és élőhelye. Ez a nagyformátumú monográfia a Monsonia nemzetségről szól,
amit sokan még mindig Sarcocaulon néven ismernek, illetve emlegetnek. A 15 faj
mindegyikéhez a szinonim nevek felsorolása mellet teljes leírás, morfológia, földrajzi elterjedés
és életmódjuk, életciklusuk bemutatása tartozik. Mindezen felül a szerzők kitérnek az élőhely
bemutatására, a fajok felfedezésének történetére és még sok más adat mellett pl. a védettségi
állapotra is. Ezt egészíti ki fajonként egy elterjedési térkép és sok színes élőhelyi fénykép. A
könyv külön értéke Ellaphie Ward-Hillhorst élethű reprodukciói (Moffet 1979-es Bothalia
illusztrációi után). Továbbá Graham Duncan és Moffett eredeti Sarcocaulon illusztrációi és
Bowen Boshier ceruza rajzai amik a növények élőhelyéről készültek. A növények számtalan
élőhelyi és habitus fotója Connall Oosterbroek munkája. A könyvet a Penrock kiadó jelentette
meg 2011-ben. Összehasonlításként feltöltöttem Moffett Sarcocaulonokról készült tanulmányát
is, ami a Bothalia folyóirat 1979-es évfolyamának 12. számában jelent meg.
Craib, C. - Lavranos, J.: The Bushman Candles
Moffett, R. O.: The genus Sarcocaulon. Bothalia 12,4: 581-613 (1979)

SENORET, F.- ACOSTA, J. P.: GUIA DE CAMPO CACTÁCEAS NATIVAS DE CHILE
Ez a könyv, ahogy a bevezetőben a szerzők jellemzik, egyaránt
hasznos a kaktuszok kutatóinak és szerelmeseinek. A Cactaceae
nemzetségei Chilében főleg endemikus fajokból állnak, amelyek csak ott találhatók. Ezért fontos a diverzitás, a fajok
populációinak és élőhelyének megőrzése. Ez az útmutató és
határozó is fontos része ennek a tevékenységnek. A bevezető
általános tudnivalók (morfológia, rendszertan, megjelenés, stb.)
után a fajok, változatok részletes bemutatása következik. A
részletes leíráson és az élőhely bemutatásán kívül a fajok
nevének magyarázatára is gondot fordítottak a szerzők. Növényenként három színes fotó - a habitus, a virág/termés és tövisek bemutatásával - segít az azonosításban. Elterjedési térkép
és ötletes szimbólumok teszik teljessé a leírást. A kötet 2013ban jelent meg a CORMA (Corporación Chilena de la Madera)
gondozásában.
Senoret, F.- Acosta, J. P.: Guia de Campo Cactáceas Nativas de Chile
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HARTMANN, H. E. K.: AIZOACEAE
Dr. Hartmann (Heidrun (Heidi) Elsbeth Klara Hartmann, 1942-2016) a botanika professzora.
Szakterülete a növényi rendszertan. Több mint 120 könyvet és cikket publikált. Fő kutatási
területe az Aizoaceae növénycsalád melynek ökológiájáról és taxonómiájáról széleskörű és
alapos ismeretekkel rendelkezett. Tudása nem csak elméleti volt, kiterjedt terepi kutatásokat
végzett Afrikában, ahol 1968 és 2014 között évente 4 és 12 hetet is eltöltött.
A Hartmann-, a Linnean-, a Succulent Society és az AETFAT (Association for the Taxonomic
Study of the Flora of Tropical Africa) tagja volt. Számtalan elismerést kapott a különböző
nemzetközi szervezetektől (Cactus and Succulent Society of America, International Organization
for Succulent Plant Study, stb.). Steven A. Hammer, Heidi tiszteletére, a Hartmanthus
nemzetségnevet adta az általa leírt fajoknak. Az Aizoaceae monográfia 2002-es első kiadása
(Aizoaceae A-E; Aizoaceae F-Z) után számos változás történt a kristályvirágfélék családjában.
Ez a második kiadás egy teljesen új, kritikus felülvizsgálata
az alcsaládok, fajok és alfajok taxonómiai egységének. Az
eredmények molekuláris vizsgálatokra is alapulnak (amelyekhez különbözõ markerek (genetikai elemek) csoportjait
vizsgálták). A négy alcsaládba való alapvető felosztást ezek
a legújabb kutatások támasztják alá. Az eddig ismert 2956
fajból 1594-et fogadnak el és írnak le a szerzők 147 nemzetségben. 2001 óta hat új nemzetség került leírásra, nevezetesen Brianhuntleya, Hammeria, Knersia, Phiambolia,
Ruschiella és Volkeranthus. Minden nevet a szinonim
névvel együtt találhatjuk meg. Az egyes nemzetségek földrajzi elterjedését térképek mutatják be. A fő csapadékmenynyiségeket kék vonalak határolják, így a legfőbb termesztési paraméterhez is kapunk támpontot. Természetesen a
fajok adatai is a legfrissebbek, minden változás átvezetésre
került. A leírások végén bőséges bibliográfiát találunk. A
kötet 2017-ben jelent meg a Springer kiadó gondozásában.
Hartmann, H. E. K.: Aizoaceae

Körmend, Vas vármegyéből, őszelő 2-án, 1817.
Nem lesz érdektelen, úgy vélem, hazánk virágkedvelő közönsége s természet barátjai előtt azon
ritkaság, mellyet ez egy pár sorban közleni szándékom. Mezővárosunk’ egyik díszében
Batthyány Fülöp hg. gyönyörű kertében egy körülbelül 80 éves aloe (Agave americana) miután
rögtön két ölnyinél magosabbra kihajtott, több mint ezer virágbimbóval lepetek el. Ezen olly
szép, mint a’ botanicus világban ritka tünemény méltán jegyeztethetik fel, mint emlékezetre
méltó dolog.
P.
Rajzolatok a társas élet és divatvilágból. 3. évfolyam, 75. szám, 600. o. 1837.
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6. BEFEJEZŐ RÉSZ
Írta: Nagy Sándor, Jászberény
Az előző részekben láthattuk, és sajnos a gyakorlatban is tapasztaljuk, hogy a legtöbb kaktusz
pusztulását a helytelen tartási körülmények és nagy részben a figyelmetlenség okozza. Így a
túlöntözés és télen a felesleges melegen tartás. Ezek élettani betegségeket idéznek elő, amelyek
legyengítik a növényeket, és a fertőzések ekkor könnyebben támadnak. A kaktuszokra a
kórokozók közül leginkább a gombák, kártevők közül a pajzstetvek, nyári időszakban a meztelen
csigák jelentenek veszélyt. Ezért nem győzöm hangsúlyozni: fontos a növények állandó figyelése
és szükség esetén a sürgős védekezés. A folytatásban javaslom, térjünk vissza a gyapjastetű elleni
küzdelmem eredményére. A korábban hat pontban megfogalmazott módszerem valószínűleg
bevált másoknak is. Talán nem is baj, ha a kaktuszok tartásával kapcsolatban a témára visszavisszatérünk, hiszen ezek ellen télen-nyáron védekeznünk kell. Március végétől aktuális az
átültetés, ezért kézbevettem az atkamentesítési akcióban résztvevő példányokat. Nyoma sem volt
a kártevőknek, szép tiszták voltak a bordák, a tövispárnák, alaposan átnéztem a gyökérzetet is.
Mint rendesen az átültetésnél, a gyökereket megkurtítottam. Ahol elhalást láttam, ott levágtam az
élőig. Új cserép, új föld, ahogyan kell. Pihenés után majd április közepén kapnak először pici
vizet. Sajnos, az előző esetből tanulva a sikert ne kiabáljuk el.

A biztonság kedvéért a gyökérzónában esetlegesen meghúzódó tetvek ellen az első locsolást
követően kéthetenként itassuk át az említett Actara vagy a Vertimec nevű rovarirtóval. Abból
sem lehet baj, ha ezt a műveletet háromszor egymás után megismételjük. A gombás
megbetegedéseket már a kevés öntözéssel is megelőzhetjük, illetve azzal, hogy inkább reggel
öntözünk, hogy a későbbi felmelegedéssel minél hamarabb felszáradjon a kaktuszokra esetleg
rácseppenő víz. Növényeink gyakori pusztulását okozó fuzáriumos barnafoltosság és a botritisz
okozta lágyrothadás és fonnyadás betegség ellen még manapság is alig kapható engedélyezett
szer. Emiatt szomorú sok gyűjtő barátunk, akik leginkább fogékony nemzetségeket kedvelik,
mint a Ferocactus, Gymnocalycium, Mamillaria, Notocactus és a Rebutia. Mivel az említett
gombás betegségek többsége a növények legyengülése mellett mindenekelőtt a nedvességgel ill.
a túlságosan magas légnedvességgel terjed, ezért fokozottan ügyeljenek ezen tényezőkre. A
pajzstetvek elsősorban az oszlopos és a medvevetalpkaktuszokat támadják meg.
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A legtöbbet barna vagy sárgás szinezetű kis pajzsaikról lehet felismerni. Szerencsére nálam még
nem fordult elő, a szakirodalom szerint leküzdésük még mindig hosszú időt vesz igénybe.
Mézharmatot ürítenek, amelyet a korompenész-bevonat idővel befed. Csak rendszeres
védekezéssel irtható. Ellenük diklórfosz, dimetoát, karbarin, malation, triklórfon, fenitrotion
vagy fention hatóanyagú készítmények egyikét használjuk. A permetezést két-három hetenként
ismételjük meg. A meztelencsiga jelenléte és kártétele azonnal megfigyelhető a lerágott
bimbókon, virágokon, ahol a haladási nyomvonalon gyöngyházfényű, csillogó nyálbevonat
marad. Éjjel és a hosszan tartó nyirkos körülmények között, pl. pincében a nyugalmi időszakban,
a legaktívabbak. Mivel kedvelik a lédús részeket, gyorsan nagy felületet képesek lerágni. A
szabadban tartott kaktuszoknál, egy csapadékos évben jelentős kárt tudnak okozni. Kipróbált, jól
bevált házi szerek: mint a fahamu, az égetett mészpor, a sör vagy élesztő csapda. De hasznos
lehet az apróra tört tojás héja is. Egy próbát megér a kávézacc, fűrészpor és a kőpor kiszórása a
növényünk köré. Esőzéskor a kiszórást meg kell ismételni. Van, aki a legolcsóbb, legegyszerűbb
módszerre esküszik. Ez abból áll, hogy az esőzés vagy az öntözés után a védett területre
fóliacsíkot, rongyot vagy fadarabot helyez, és az ezek alatt megbújt csigákat összeszedni.
Természetesen a szakboltokban vásárolhatunk metaldehid hatóanyagú csigaölő szereket is.
Legjobb hatású, ha a szert az esti órákban szórjuk ki, ilyenkor ne locsoljuk meg a védett területet.

Notocactus arachnitis GF42

Notocactus nigrispinus

Néhány gondolat a növényvédő szerekről
Szerintem a szakirodalom keveset foglalkozik ezzel a kérdéssel, ezzel szemben a boltokban
mindig készségesen segítenek, válaszolnak kérdéseimre. Ugyanakkor minden szeren pontosan
feltüntetik annak összetételét és azt is, hogy milyen betegségekkel vagy kártevőkkel szemben
alkalmazhatjuk. A kontakt rovarirtó szereket általában spray formában hozzák forgalomba, ezért
finom permet formájában használhatjuk. Így, vagy a folyadék állapotban forgalmazott szerek
permetezéssel kijuttatva közvetlenül a kártevőkre kerülnek, szerencsés esetben megölik őket,
mielőtt elszaporodnának. A szintetikus rovarirtó (felszívódó) szerek másként hatnak. A talajból
vagy a kaktusz testén keresztül kerülnek a növénybe, így a rajta élősködő rovarok elpusztulnak.
Ezeket a szereket több módon használhatjuk: a talajra locsolhatjuk, granulátum alakjában arra
rászórhatjuk, vagy rudacskaként abba beleszúrhatjuk. A kaktusz testére permetezett hatóanyagok
növényi nedvekbe kerülve (annak "vérkeringésébe"), és az azokból szívogató rovarokat megölik.
Viszonylag hosszan hatnak, és a később érkező kártevőket is megölhetik. Figyelem!
Forgalomban van olyan rovarirtó szer is, amely megmérgezheti a háziállatokat, díszmadarakat és
halakat is, ezért körültekintően kell alkalmazni őket. Mindig gondosan kövessük az utasításokat!
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Összefoglalás gyanánt nézzük át, mivel is foglalkoztunk az elmúlt hat alkalommal. Ha őszintén
belegondolunk, megállapíthatjuk, az esetek többségében kaktuszaink betegségeit nem kór vagy
kártevők okozzák, hanem az oda nem figyelésünk vagy a helytelen kezelésünk. Már az első
lépésnél követhetünk el nagy hibát. Körültekintően válasszuk ki a növényeket. Mire, mennyire
van tehetségünk? Vegyük figyelembe a rájuk fordítható időt, fáradságot és a lehetőségeinket.
Továbbá, ha már hozzákezdünk, azzal tisztába voltunk-e, hogy igazi sivatagi körülményeket nem
tudunk teremteni növényeinknek, de egy-két alapvető dologra mindenképpen oda kell figyelni:
1. Elhelyezés: A kaktuszok és pozsgások alapvető lételeme a sok napfény, tehát a lakás
legvilágosabb helyeit kell nekik megkeresni. Tél utáni kitelepítésnél vigyázzunk, növényeiket
fokozatosan szoktassuk a napfényhez! Virágzás idején helyüket ne változtassuk, lehetőleg még a
fényképezés kedvéért sem! A tűző napot annál inkább viseli, minél több a tüskéje, ill. a szürke,
szürkéskék színű a kaktusz jobban tűri. Ennek ellenére a tűző napsütésben árnyékoljunk!
2. Életciklus: a növekedés szakasza márciustól szeptemberig, a nyugalmi szakasz pedig
októbertől februárig tart. A két szakasz közt lényegesen nagy a különbség az öntözésben és a
hőmérsékletben. A növekedés időszakában min. 20-25 fokra, kicsit több öntözésre van szükség
és tápoldatozás is lehetséges. A nyugalmi időszakban a vízigény minimálisra csökken, és
lényegesen alacsonyabb a hőmérsékleti igény is. Ez általában a nemzetségektől illetve a fajoktól
függ.
3. Öntözés: mindig vigyázzunk, hogy a kényesebb növények testére ne kerüljön víz, csak a
talajára! Akár egyetlen alapos túllocsolás végzetes lehet, ha a felesleges víz nem tud
elszivárogni. Ezért a cserép aljába sódert rakjunk vízelvezető rétegként, és a locsolás után fél
órával a táljából is öntsük ki a felesleges vizet.
És a végére: ha jól gondolom, a természetnek van egy jó tulajdonsága. Ha esélyt adunk neki, azt
mindig meghálálja. Talán még nem túl késő megvédeni azt, ami van, és újra teremthetjük, ami
már elveszett. Én már elvetettem a magot,
közel negyven éve. Mert ha nehezen is, de
egy lépcsőházban is el lehet kezdeni azt a
nem kevés munkát, amit valahol nagyon
elrontottunk. Ezekből csak arra az igazságra
tudok következtetni, hogy a kaktuszok több
millió éves fejlődésük során számtalan külső
környezeti feltételhez tudtak alkalmazkodni,
mindent elkövettek a túlélésük érdekében,
még a szerveiket is fokozatosan átalakították
a szárazságtűréshez, csak az embernek nem
sikerült!
Pincében teleltetett növények kiváló állapotban.

Akinél minden fotó készült:
Szabó Róbert jászberényi barátom gyűjteményében.
Nagy Sándor
Jászberény
Irodalom
SZŰCS LAJOS: Kedvelt kaktuszok, pozsgások. 1984.
NAGY BÉLA: Növényházi dísznövények termesztése és hajtatása. 1986, 437-453. o.
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BROOKES, JOHN: Növények a lakásban. 1991
KLEINER, EWARLD: Kaktuszok a lakásban és a kertben. 1994
BECHERER, FRANZ: Kaktuszok.
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Itt a meleg és a bőséges napsütés időszaka, egyben a nyári növekedés ideje is. Sok-sok kaktusz
kiválóan érzi magát a szabadban is, persze olyan helyen ahol nincs kitéve az időjárás minden
szeszélyének, gondoljunk itt a hirtelen zivatarokra, tartósabb esőzésekre, a lehetséges jégesőre.
Mindezt figyelembe véve a hajas kaktuszokat ne tegyük szabadba, mert fehéres színű hajzatuk
könnyen elcsúfulhat. Júliustól a karácsonyi kaktusz növekedése lelassul, ezért már tápoldatozást
ezeknél ne alkalmazzunk. Tartsuk félárnyékos helyen, heti két alkalommal öntözzük meg.
2. Kaktuszaink szorgalmasan virágoznak, de már az este, vagy éjszaka nyílók is hozzák
virágjukat, mint egyes Cereusok, Selenicereusok, köztük az egyik legpompásabb virágú faj a
Selenicereus grandiflorus, továbbá Echinopsisok, Trichocereusok és egyebek.
3. A legtöbb kaktusz ilyenkor intenzíven növekedik, és mi is intenzíven foglalkozunk
növényeinkkel. Ennek során hajtások megsérülhetnek, letörhetnek. Mit tegyünk e megsérült,
letört hajtásokkal? Amelyekből új növényt akarunk létrehozni, azoknak törésfelületét szárítsuk
be szellős, meleg helyen. A beszáradás rendszerint néhány nap múlva megtörténik. A letört,
beszáradt felületű hajtás darabot a továbbiakban dugványként kezelve ültessük be kaktuszoknak
megfelelő talajba, ahol a gyökeresedés hosszabb-rövidebb idő elteltével bekövetkezik. Legyünk
türelmesek, mert vannak olyan fajok, amelyek gyorsan gyökeret eresztenek, míg más fajoknak
erre hosszú időre, több hétre, de néhány hónapra is szüksége lehet. Erre vonatkozóan kérjük ki
tapasztalt gyűjtők tanácsát. Az intenzív növekedés miatt az oszloposak megdőlhetnek, ki is
borulhatnak a cserépből, főleg a nagyobb méretűek. Ezt megelőzendő, szúrjunk a talajba egy-két
megfelelő méretű karót és ehhez rögzítsük növényünket.
4. A köztudatban a kaktuszok imádják a napsütést, de vannak kivételek. Az úgynevezett
levélkaktuszok, amelyek hajtása levélhez hasonló, inkább a félárnyékos helyet kedvelik.
Elhelyezésüknél erre mindenképpen figyeljünk oda!
5. Növényeinket bátran öntözhetjük, figyelemmel az öntözés már korábban említett
aranyszabályaira. Lehetőleg langyos esővízzel, vagy állott vízzel öntözzünk. A cserepes
növényeknél egy öntözésnél annyi vizet adjunk, amely a cserépben lévő teljes föld mennyiséget
átnedvesíti. Legjobb és legkényelmesebb módszer, ha a cserepeket alulról tudjuk a vízzel
megszívatni, ehhez azonban megfelelő méretű tálcákra van szükségünk, vagy a polcok tálcaszerű
kialakítására. A télálló kaktuszokkal beültetett sziklakert növényeinél a hideg vizes locsolásnak
semmilyen hátránya nincs. Ezt saját tapasztalatból mondom. Természetesen az öntözést a kora
reggeli órákban, de még inkább az esti, alkonyati időszakban végezzük, mivel ez az időszak
sokkal hatékonyabb. A lehűlő levegő miatt kisebb a párolgás, a kilocsolt víz hosszabb ideig áll a
növény rendelkezésére, mint a reggeli öntözésnél.
6. Kánikulai melegben a növények növekedése, élettevékenysége lelassul a hőség átvészelése
érdekében. Ilyen időben a locsolás mértékét fogjuk vissza, ritkábban, kevesebbet öntözzünk.
Üvegházban, fóliaházban erőteljes szellőztetés javasolt. Lehetőség szerint ne legyen több 35-40
C°-nál. Oltásainkat lassan fejezzük be.
7. Gombabetegségekre és az állati kártevők kártételére továbbra is figyeljünk, és ha szükséges
védekezzünk. Kaktuszainkat a Vitaflóra kaktusz trágyával, mint tápoldattal a használati utasítás
szerint kezelhetjük.
Ficzere Miklós
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Írta: Kiss László, Orosháza
Igyekeztem minél több élőhelyről származó változatot felnevelni és azokról saját magot nyerni.
A szakkönyvek és az internetes oldalak tanulmányozása egyre inkább feltárta előttem a
nemzetség egyes fajainak változatosságát. A vásárolt magok többségükben jól keltek, és a januárban elvetett magok májusra, júniusra elérték a 4-6 mm-es átmérőt, ami lehetővé tette az
oltásukat. Ennek eléréséhez magoncoknak a Pereskiopsisra való feloltásán és továbbnevelésén át
vezetett az út. A feloltott fejrészek jól kötöttek és hamar fejlődésnek indultak,
azonban az alsó magoncrészeknek a fejjel
lefelé való oltása csak részben vált be,
mivel ezek lassan, vagy nem is fejlődtek,
azaz nem neveltek sarjakat. Jobban megfigyelve ezeket, úgy vélem én hibáztam,
mert kevés, vagy fejletlen areola maradt a
gyökérnyak felett. Úgy tapasztaltam, az
egy éves magoncok oltásánál javult a
fejjel lefelé oltott példányok sikeressége.
Az elsőnek oltott példányok alanyai a
második évben megfáztak, és többségük
el is pusztult, ezért a nemeseket le kellett
választani és meggyökereztetni. Többségük le is gyökerezett, de lassan fejlődtek.
Talán többeket érdekelnek a Lophophora
alberto-vojtechii
KSM762
(BJ653)
szapo-rítása során szerzett tapasztalatok.
A saját növényeimről sikerült magot
nyerni, miután a 2013. évben a két gyűjtőszámos változatból 1-1 példány virágzott, de nem bizonyultak önporzónak.
Egy évvel később, 2014-ben már mindegyik virágzott és jól kötöttek. Június1. Lophophora oltványok törzsállománya magfogás céljára. július hónapban már kibújtak a termések,
és másfél hónap alatt be is értek. A magvetés 2015-ben jól sikerült. A kelés eléggé elhúzódott, de
kb. 60-70%-os kelést produkáltak. A januári vetést június végén feloltottam, de siralmasan
sikerült. Ráadásul gombafertőzés is fellépett, és bőven aratott a kaszás. A következő évi vetésnél
már vigyáztam. Két részre osztottam a magoncokat, és 1/3-ukat oltottam csak fel másfél éves
korukban. Ez az oltás már jobban sikerült. Mindent a régi módon végeztem, de az előzőnél 1
évvel idősebb magoncok jól kötöttek. 2016-ban a már virágzó növényekről kísérletképpen
leválasztottam 3 sarjat, melyekből 6 oltványt készítettem. Eleinte biztatóan néztek ki, de aztán 2
fejjel lefelé oltás leszáradt, majd öntözésnél még 2 elpusztult. A maradék 2 még él, de vegetál,
ugyanis nem fejlődik. Véleményem szerint súlyozni kell az oltásnál, és a fejjel lefelé való oltás
helyett a hajtás 2/3-ad résznél kell a nemest feloltani, hogy kellő tartalékkal rendelkezzen a
megtapadásig, és a fejlődés beindulásáig. A meghagyott magoncokat kipikíroztam. Pusztulás
nélkül ugyan, de visszafogottan fejlődnek. Ahogy egyre több magoncot tudtam felnevelni, és
átteleltetni a 2-3 évesek már elkezdtek virágozni. Az azonos fajok vagy változatok virágait
egymással, az egyedül virágzókat önmagukkal poroztam. Azt tudni kell, hogy az első vagy
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2. Virágzó Lophophora williamsii El Retiro, Coah Köhres középen 2016-ban.

második virágzás alkalmával a növények nem feltétlenül kötnek, de néhány esetében ez arra is jó volt,
hogy meggyőződjek, melyik önporzó, és melyik nem.
Nem sikerült a Lophophora alberto-vojtechii, echinata, fricii és diffusa, koehresii fajok virágait önmagukkal porozni. A Lophophora williamsii különböző
élőhelyi változatai önporzónak bizonyultak. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az önporzó fajokat ha
önmagukkal porozzuk, akkor 1-5 körüli magot érlelnek be, sok renyhe mellett. Amennyiben azonos fajtársukkal (változat-társukkal) sikerül összeporozni
őket, akkor 10-15 vagy több magot is foghatunk termésenként. Amennyiben a feloltott magoncokat porozzuk és továbbra is oltva neveljük a nemeseket, szükséges az alanyokat pálcikákhoz rögzíteni, különben
lehajlanak vagy eltörnek. A feloltott változatok többsége elkezdett sarjadni, de mivel a magfogás volt a cél,
azokat nem választottam le gyökereztetés vagy újraoltás céljára. Ennek eredményességéről a későbbiekben szeretnék meggyőződni. Végső soron a magfo3. Lophophpra alberto-vojtechii KSM762
San Vincente, É 2-3 km, SLP. Februári vetés gási célt sikerült megvalósítanom, mert a 2013. évtől
származó magvetésből már 2016-ban elég sok fajról és változatról tudtam magot nyerni. Ebből a
szempontból az oltás és esetleges újraoltás mindenképpen célszerű, de hosszabb távon elegendő
mag nyerésével a magról történő szaporítás a célszerűbb és egyben egyszerűbb is, mert kevésbé
munkaigényes.
Képek: Kiss László
Kiss László, Orosháza

Fábián László
Az Astrophytum nemzetség mai szemmel. 2. Rész
Nagy Marianne
A Hoya fajok morfológiája és termesztésük környezeti igényei
Elton Roberts
Echinocereus floresii
Ficzere Miklós
A „Vöröskői” gróf feljegyzései pozsgás növényekről a Királyi Magyarországon
(1764-1783)
Kiss László
Austrocactus subandinus
Katona József
Conophytumok, a virágzó törpék
Ficzere; Filatélia: Conophytum
George Nitu
Röviden a Turbinicarpus nemzetségről
Bencze Sándor
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Nagyházi Tünde

Címlap

Hátsó

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

25

Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2017. SZEPTEMBER 14.
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Szerkesztő: Ismeretlen szerző cikke, megjelent 1934-ben. Illusztrációk tőlem.

A nagyközönség általában furcsa, szúrós, mihaszna növényeknek képzeli a kaktuszféléket,
melyek csak arra jók, hogy néhány vénkisasszony és hipermodern lakásberendező
gyönyörködjék bizarr vonalaikban. Pedig nagyon sok olyan kaktuszfaj ismeretes, mely ipari
felhasználásra, állatok takarmányozására, sőt emberi táplálkozásra is kiválóan alkalmas. A
kaktuszfélék rengeteg faj- és fajtaváltozata, mely többek között a klimatikus viszonyokhoz való
alkalmazkodás tekintetében is nagyon eltér egymástól, arra indították tudósainkat, hogy ezen
növényeket hasznosság szempontjából a magyar föld viszonyai között tanulmányozzák. Horváth
István dr. péceli telepén, Földi Ferenc dr-nál Budatétényben és a M. Kir. Tudományegyetemi
növénykertben végeztek figyelemreméltó megfigyeléseket. A „Kertészeti Szemle“ f. é. júliusi
számában Horváth István dr. hosszabb cikkben foglalkozik azután azzal a kérdéssel, hogy
miként lehetne bizonyos kaktuszféléket beállítani a magyar takarmánytermesztés szolgálatába
főleg olyan területeken, ahol a természet mostohasága ismert, igényesebb takarmánynövényeink
termesztésének nem kedvez?

1. Az Opuntia Rafinesquii Engelm. (=Opuntia humifusa) Kép: Dankó István, Szlovákia.

Szerinte a tüskenélküli, a magyar éghajlati viszonyok között is teljesen télálló Opuntia vulgaris
Haw. és az Opuntia Rafinesquii Engelm. nevű kaktuszfélék felelnek meg ennek a célnak. Csak a
laikusokat lepheti meg a télállóság tulajdonsága, mert tudott dolog, hogy kaktuszokat nemcsak a
legforróbb területeken találunk, hanem a már csaknem arktikus vidékeken is, mint a 66.
szélességi fok körül Kanadában, úgy, hogy mondhatjuk, a kaktuszok elterjedésének a
földgömbön csak a sarki régiók örök jege szab határt. Az említett két Opuntia-fajta nemcsak
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magról, hanem dugványról is könnyen szaporítható, amennyiben a szártagok szétvagdalása és a
daraboknak egyszerűen a puszta földre való szétszórása által a növényeket évenként tízszeres
arányban lehet szaporítani. Horváth dr. azt írja:
Megoldják a futóhomok és a szik problémáját
„Hazai viszonyok között az Opuntia-telepítés a takarmánytermelés mellett elsősorban a kopár,
sziklás, száraz szikes és futóhomok területek meliorizálására és megkötésére jöhet számításba.
Száz- és százezer holdnyi kopár terület van hazánkban, mely vagy egyáltalán nem, vagy csak
tavasszal pár hétig legeltethető, később a nyári szárazság és hőség minden vegetációt kiöl rajta és
mai állapotában bármiféle mezőgazdasági és erdőkultúrára — tehát emberi településre is —
teljesen alkalmatlan. Ez az óriási terület Opuntiával beültetve, részben azonnal kitűnő legelővé
válik, melynek hozamát a legnagyobb aszály sem teheti kétségessé, másrészt pár év alatt a talajt
egyéb kultúrára is alkalmassá változtatja. Így például az Opuntia-mezőket gyümölcsfákkal
nagyon könnyen be lehet telepíteni, vagy erdősíteni, mert a csemeték növekedése alatt a
kaktuszok a talajt árnyékolják, a túlságos kipárolgástól védik, később pedig a fák árnyékából
valósággal megszöknek, vagyis heverő szártagjaikkal a napsütött terület felé kúsznak, a fák
koronája alatti rész magától szabaddá válik. Ha az Opuntiával meliorizált területet gabonafélék,
vagy kapás növények alá akarjuk később használni, elegendő egyszeri mély alászántás, hogy az
összes kaktusznövények elpusztuljanak s egyúttal kitűnő és nagymennyiségű zöldtrágyát is
adjanak. A száraz szikesek számára is alkalmas talajjavító és takarmánynövények az Opuntiák,
melyek például a mormon sóstavak vidékén (az Egyesült Államokban) az ásványi sókkal
túltelített területeken is kitűnően fejlődnek.“
Védelem a vasút menti tüzek ellen és jó méhlegelő
„Nem lebecsülendő fontosságú a vasúti és országúti töltések, bevágások rézsűjének kaktuszokkal
való megkötése sem. A MÁV pályafenntartási osztálya évente jelentős összegeket kénytelen
fordítani a töltések füvesítésére, megkötésére s a nyári hőségben kiaszott gyepnek elég egy
mozdonyszikra, hogy lángra lobbanjon és veszélyeztesse nem csupán a talpfákat és a távírópóznákat,
hanem a környező gabonaföldeket, szérűket, erdőket,
esetleg épületeket is. Az Opuntiával beültetett töltéseket még készakarva sem lehet meggyújtani, mert a
hajtások víztartalma a legnagyobb nyári hőségben is
megközelíti a 90%-ot, heverő és a földre hajló részen
azonnal legyökerező szártagjai pedig a földet — még
a futóhomokot is — megkötik, a pályaőrök jószágainak takarmányul szolgálnak s a leveleket borító és
egész nyáron át nyíló aranysárga virágok valósággal
díszbe öltöztetik a különben kopár, sivár töltéseket.
Az Opuntiák virága egyébként méhészeti szempontból is megbecsülhetetlen fontosságú, mert éppen
a mézelő virágokban legszegényebb időszakban —
júliustól késő őszig — szolgáltatnak bőséges méhlegelőt.“
2. Opuntia vulgaris (O. ficus-indica) termesz- Horváth dr. maga is figyelmeztet, hogy az általa
tése ma Olaszországban, Szicilia-szigetén.
megfelelőknek talált kaktuszok további kísérletezésre,
Kép: Paul és Jill.
kitenyésztésre, nemesítésre szorulnak, hogy az említett körülményeknek megfelelően nagybani termesztésre alkalmassá váljanak. Ha a cikkíró
reményei a gyakorlatban valóra válthatók, akkor az Alföld takarmányellátásának, szikes és
futóhomokos területeink hasznosításának kérdése minden eddig ismertnél alkalmasabb módon
fog megoldódni.
Ismeretlen szerző: Takarmánykaktusz Magyarországon.
Magyarság. 1934. augusztus 2. 15. évfolyam, 173. szám, 8. o.
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Írta: Szabó Gábor
Szupermarketben nagyon olcsón vettem egy kis cserépben egy Hatiórát. A színe is tetszet, de
feltűnt, hogy milyen kicsi cserépben mennyi bimbója van az aprócska növénynek. Otthon az
ablakban három hét alatt meg se mozdult (1. kép).
Az egész cserepecskében lévő gyökértömeget, amely nagyon könnyen kijött a cserépből,
átültettem egy nagyobb cserépbe. Az előbbi helyen tartva, szerintem ugyanazon hőmérsékleti és
megvilágítási körülmények között már egy hét után kezdte kinyitni bimbóit (2. kép). Északi,
napot sohasem kapó ablakban tartottam. Azt már talán minden kaktuszgyűjtő tudja, a külföldi
nagy kaktusztermelők a növényeket tőzeg őrleménybe ültetik, esetleg zuzmóba vagy mohába,
minden esetben olyanba, ami nem tartalmaz tápanyagokat. A növényeket intenzív
tápoldatozással eladható nagyságura és bimbósra "hizlalják" és piacra dobják. Ha a vásárlónál
sohasem fog virágozni és elég hamar elpusztul, azt mondják: a vásárló hozzá nem értése a
pusztulás oka. Most már nálam tápszert nem kap, ami az eredeti cserép anyagában volt, az
rövidesen elhasználódik. Remélem, addig már lesznek gyökerek, amelyek a normális talajban
nőnek, és egy-két év sínylődéses átállási idő után már normálisan fog fejlődni. A próba néha
szerencse is!
Szabó Gábor
Románia, Erdély, Brassó-Négyfalu
1. kép

2. kép
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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.

M
macracanthus,
macracantha
macranthus
macrarthra
macraxina
macrocarpa
macrocentrus,
macrocentra
macrocephalus,
macrocephala
macrochele
macrodiscus
macrogonus,
macrogona
macromeris
macrophylla
macroptera,
macropterum
macrorhizum,
macrorhiza
macrothele
maculatus
maculatus
madagascarensis
madisoniorum
magallanii
magdalenae
magneticola
magnifica, magnificus
magnimamma,
magnimammus
maia (= nom. nud)
Maihuenia
Maihueniopsis

gross- stachelig, grossdornige

nagytövisű

grossblumig
grossgliedrige
grossnamender
grossfrüchtig
grosssponig, grossflügelige, gross

nagyvirágú
nagytagú
nagynevű
nagytermésű, nagygyümölcsű
nagysarkantyús, nagylapátú

mitteldornen
gross-köpfig

nagyközéptövisű
nagyfejű

gross schildriger
gross-scheibig
grossrippig, grossrippiger

nagypajzsos
nagykorongú, nagyszeletű
nagybordájú

grosswarzig, grossgliedrige
grossblättrig
grossfügelige

nagyszemölcsű
nagylevelű
nagylapátú

grosswurzelig

nagygyökerű

grosswarzig
gefleckt
reich gefleckt
von der Insel Madagascar
benannt nach Mrs. und
Mr. Madison
benannt nach Magallan
(den Entdecker)
benannt nach Herkunft: Magdalena, Bolívia

nagyszemölcsű
foltos, pettyes
szeplős, foltos
Madagaszkárból való
Madison-féle

prächtige
grosswarzig

Magallan-féle
Magdalena-féle
nagyon díszes
pompás, nagyszerű
nagyszemölcsű

bedeutung des Namens unbekannt ismeretlen eredetű elnevezés
benannt mit dem
chilei nevéről elnevezve
chilenischen Volksnamen
aussen wie Maihuenia
Maihueniához hasonló

Készítette: Kiss László (Orosháza)

Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

Rajzolta Gellért Enikő, Hunyadi János Általános Iskola, Mikepércs.

Rajzolta Matolcsi Fruzsina, Eötvös utcai Általános Iskola, Debrecen.

