IX. évf. 111. sz. 2018. december

KAKTUSZ POZSGÁS
ÉS

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!

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert, e-posta: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067
Barizs Dániel, e-posta: barizs56@gmail.com

KAKTUSZ és POZSGÁS
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-posta: nogorobert@gmail.com
Szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Elérhető honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Készíti, szerkeszti: Ficzere Miklós
Az újságban megjelenő cikkek azok szerzőinek véleményét, meglátását juttatják kifejezésre,
amelyektől a szerkesztő nézete eltérő is lehet.
© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság, Debrecen

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: Kiss László, Orosháza

1. Pterocactus valentinii DJF342 Calmuco, Mend. Argentína.
Törzsállomány.
2. Pterocactus megliolii-k 4 hónapos gyökeres
hajtásai.

A külföldi és hazai magkereskedésekben csak elvétve
találkozhatunk a nemzetség
fajainak magjaival, s azok
többsége időben hosszan elhúzódóan és bizonytalanul csírázik. Nekem eddig csak a saját gyűjteményemből származó Pterocactus tuberosus
magjaiból sikerült szaporítani
elfogadható eredménnyel növényeket. Azt szükséges megemlíteni, hogy a sikertelen
kelés eredménye változhat,
amennyiben a következő évben újból megkíséreljük a keltetést. Sajnálatos módon a külföldről vásárolt növényeket általam termelt magról nem tudtam szaporítani, mert valószínűleg egy klónból származó
példányokat sikerült egy hely-

3. Pterocactus megliolii 4 hónapos
4. Pterocactus megliolii anyanövények újabb
hajtása karógyökér kezdeményekkel. hajtásokat nevelnek 4 hónappal a szártagok
levágása után.
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ről beszerezni. A különböző élőhelyi, de azonos fajhoz tartozó növények pedig nem fogtak
magot. Fontosnak vélem azt a tapasztalatot, hogy itt nálunk csak az erőteljes hajtások
(Pterocactus tuberosus) illetve az erőteljesen fejlett és csoportot képező növények hajlamosak
virágzásra. Ez valamelyest ellentmond annak, hogy az élőhelyükön a kedvezőtlen időjárás miatt
a növények ledobják hajtásaikat, s ezek egy része meg is gyökerezik, és csak a földszint alatti
répagyökérzet marad meg. A következő évben erről aztán sarjat nevel, és az élőhelyi felvételek
szerint 1-3 hajtással is képes már virágot nevelni valamint magot hozni. Ebben valószínűleg
szerepe van a répagyökér nagyságának, fejlettségének.

5. Pterocactus aff. australis v. fischeri,
Buta Ranquil, 2017. évi tűzdelésből.
8. Pterocactus skottsbergii, Puerto de Sado,
a 2017. évi tűzdelésből.

6. Pterocactus skottsbergii (MK1198),
Rio Sarmiento, a 2018. évi tűzdelésből.
9. Pterocactus kuntzei WG208,
a karógyökere által szétfeszített
cserépben.

7. Pterocactus skottsbergii 16 hónapos
karógyökeret nevelő példánya.
10. Pterocactus valentinii (MK1072)
CJH404 a 2017. évi tűzdelésből
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A Németországból rendelt növények jegyzékén szereplő fajok kódszámai után feltüntetett
betűjelzések jelmagyarázata nem volt fellelhető, így meglepetésként ért, mikor megkaptam a
gyökér nélküli szártagokat. Ez nálunk egyenlő volna az istenkáromlással, akarom mondani,
nagyon sokan ezt elképzelhetetlennek tartanák.
Az először gyökér nélküli sarjként vásárolt 25-30 db növény 1 kivételével, egy hónapon belül
meggyökereztek. Ez a tapasztalat késztetett arra, hogy magam is próbálkozzam a
gyűjteményemben lévő majdnem teljes nemzetség növényeinek sarjról való szaporításával. Kéthárom év alatt sikerült egy olyan törzsállományt létrehozni, melyekről az utóbbi két évben
sikerült egy szerény csere és eladó készletet létrehozni. Ennek tapasztalatai a következők voltak.
A sarjak jól gyökereznek, de a fejlődésük viszonylag lassú. Minél nagyobb a leválasztott sarj,
annál reménykeltőbb a növény későbbi fejlődése. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a
törzsállomány példányszámát célszerű némelyest növelni, egyrészt a nagyobb hajtások nyerése,
másrészt a későbbi magfogás reményében. Azt tapasztaltam, hogy azon leválasztott hajtások,
amelyek kezdik megadni magukat, mert elöregedtek, egy határon túl már nem gyökeresednek,
hanem végleg elszáradnak. Ez a hajtás zöld színének halványulásában, és a bőrszövet sárgásbarnás-szürkés elszíneződésében nyilvánul meg. Úgy látszik, ez a jelenség, mármint a
szártagoknak egy idő utáni elhalása, a nemzetség fajaira általánosan is érvényes, ezért csak
egészséges, még klorofilban gazdag, lehetőleg fiatal hajtások gyökeresednek jó eredménnyel.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyökereztetésre letűzdelt dugványok egy éves koruktól,
estenként már hamarabb is, gyorsabb ütemben nevelik a répagyökerüket, ezért előrelátóan kellő
nagyságú cserépbe, vagy szemenkénti vetőtálcába kell ültetni azokat, mert előfordul, hogy
szétfeszítik a cserepüket vagy a vetőtálcát.

11. Pterocactus tuberosus 1 éves karógyökeres
hajtásai

12. Peireskiopsis alanyra 2018. aug. elején feloltott
Pterocactus reticulatus.

Megfigyelésem szerint fejlődésük ciklikusan alakul, mert először a fő-, mellék-, és
hajszálgyökerek fejlődnek ki kb. 1-6 hónap alatt, de néhány közülük már kezdi felvenni a
répagumós gyökér alakot. Ezt követően a répagyökér fejlődésére összpontosul a növény
energiája, esetlegesen mérsékelt szártag fejlődéssel, illetve újabb hajtások kinevelésével. A
második év végére a dugványozással (tűzdeléssel) szaporított növény talajfelszín alatti és feletti
részei már egyértelműen és egyidejűleg mutatják a fejlődés jegyeit.
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Úgy tapasztaltam, a május-június hónapokban
leválasztott szártagok gyorsabban gyökeresednek a később leválasztottakhoz képest.
Pterocactus reticulatus magot 2018-ban sikerült beszereznem, melyek időben hosszan elnyúlóan, de elég jól keltek és növekedtek. Az
áprilisi vetésből néhányat augusztus elején
feloltottam Peireskiopsis alanyra, amelyek
szépen nevelték a feloltott nemeseket. A fejjel
lefele oltással nem kísérleteztem, inkább
meghagytam, és majd másfél hónap múlva
újabb hajtásokat neveltek. Ezek szerint az
oltásos módszer is járható út a szaporításra,
vagy a gyorsabb fejlődés elérésére.
Általánosságban az eddig szerzett tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy nekem - aki
szaporítással is foglalkozik - érdemes létrehozni nemzetségenként egy törzsállományt a
13. Meggyökeresedett Pterocactus reticulatus
hajtásdugványok.
magok nyerése érdekében, fajonként minimum 4-8 növénnyel és klónonként 1-2 példánnyal. Másrészt a vegetatív szaporítás céljából
szükség van egy másik törzsállományra is, fajonként 8-15 oltott, vagy saját gyökéren nevelt
növénnyel, klónonként több példánnyal. Ez utóbbi csoportról nyerhető fajonként, klónonként
annyi növény, ami biztosítja egy-egy nemzetség és faj szélesebb körű elterjedését.

14. Hajtásdugványozással szaporított
Pterocactus megliolii
egyedek.

Természetesen a fent említett számok változhatnak az üzleti kör és a lehetőségek mértékében.
Mivel viszonylag jól lehet szaporítani a nemzetség fajait, azoknak is célszerű a biztonságra
törekedve a gyűjteményükben lévő növényekről leválasztani és legyökereztetni néhány sarjat, s
így biztosítani az egyes fajok fennmaradását, ha az anyanövényük elpusztulna.
Kiss László
Orosháza
Képek: Kiss László
Ruff József (Orosháza) kiegészítése
Eddigi tapasztalatom szerint célszerű a magoncok oltását a lehető legkorábban elvégezni. A
nagyobb magvú fajok ( pl. Astrophytum, Ariocarpus, Echinocereus stb) magoncainak feloltását
már akkor megkezdem, amikor azok a maghéjat éppen hogy ledobták magukról.
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A decemberben
megjelenő
Pozsgástárban
befejező, 3. részéhez érkezett Fábián László Az
Astrophytum nemzetség mai szemmel című
írása. Ebben is, az előzőekhez hasonlóan, a latin
neveket a magyar kiejtés szerint írja le, ezért
emlékeztetőül álljon itt az erre vonatkozó
véleménye:
„Szeretném az olvasó elnézését kérni, hogy a kaktuszok
botanikai elnevezéseit gyakran fonetikusan írom és kis
betűvel. A cseh nyelv ezt lehetővé teszi, és főleg a
növénykedvelők körében ez egy bevett szokás. Ez nem
tiszteletlenség a növényekkel szemben, hanem éppen
ellenkezőleg, így mutatják ki szeretetüket feléjük,
sokukat becézik is. A csehek viszonya a természet iránt
más, mint az egyéb nációké, ezért értek el olyan magas
szintű eredményeket a kaktológiában, a díszállat
tartásban és a különféle növénycsoportok termesztésében. Az elnevezések ragozása így egyszerűbbé válik.
Személy szerint én helyeslem ezt, de a magyar nyelv
helyesírása erre nem ad egyértelmű szabályozást, ami a
köznevesítést illeti.”

A szerzővel egyetértve az is megállapítható, hogy
ez a fonetikus átírás nagyban elősegíti a latin
nevek helyes kiejtésének megtanulását. Írásából
egyre inkább cáfolható az a gyűjtők körében
elterjedt nézet, miszerint a japánok és mások a ma kedvelt Astrophytum hibrideket kémiai és
fizikai beavatkozásokkal, génmanipulációval állítják elő. Ha megnézzük a 11. oldalon látható
hibrideket, amelyeket Sadovský állított elő keresztezéssel, akkor arra a következtetésre
juthatunk, hogy a távol-kelet hibridjei is keresztezéssel jöttek létre, azaz Sadovský munkássága
nálunk is megismételhető és folytatható, ha van vállalkozói akarat. Fábián László cikke a
hibridek előállításához nélkülözhetetlen tudnivalót biztosítanak. Néhány sor a befejező 3.
részből:
„A CAPAS (A. capricorne typ. major×A. asterias) vagy az ASCAP (A. asterias×A. capricorne
typ. major) első generációja köztes hibrideket tartalmaz, azonban az aszteriasznál a pontozottság
örökletesen nem konstans. Ugyanazon a lelőhelyen A. V. Frič nyomán találunk sűrűn pettyezett
és csaknem csupasz egyedeket is. Tehát heterozigóta bélyegről beszélhetünk. A CAPAS F1
hibridek nem teljesen egyformák, néhányuk ritkábban, mások sűrűbben pelyhesek. Ami viszont
a termesztőt nyugtalaníthatja, az a jelenlévő tövisek. A tövisek ugyan rövidek, azonban a
hatalmas areolákban nagyon feltűnőek. De ez a bélyeg hamarosan eltűnik és az idősebb
CAP×AS hibridek teljesen tövistelenek. Itt a fejlődési tendencia dominanciája mutatkozik meg,
vagyis a tövisek redukciója. Ténylegesen azonban még nincs teljesen elnyomva a gének
recesszív behatása, melyek a tövisezettséget irányítják.”
A Hoya nemzetséget ismertető sorozat is a végéhez érkezett. Az utolsó fejezet: Nagy Marianne
Hoya fajok szaporítási módok tárgyalása, benne a szerző által végzett kísérletekkel.
„Mivel a szakirodalom a viaszvirágot „dugványozással könnyen szaporítható” növénynek tartja,
munkámban dugványozás módszerével végeztem kísérletet, azonban az irodalmi ajánlásoktól
eltérő időpontban, télen. Kísérletem során öt Hoya taxon gyökeresedését figyeltem meg
háromféle (víz, homok, és perlit-tőzeg) közegben. A befejező vizsgálattal megállapíthattam,
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hogy a dugványok a használt közegtől függetlenül és a téli időszak ellenére jól eredtek.Habár a
dugványozás technikájának alkalmazásakor próbáltam ideális körülményeket kialakítani,
véleményem szerint leginkább a járulékos gyökérképző potenciálnak és a nyugalmi állapot
hiányának volt szerepe a dugványok teljes arányú gyökeresedésében. Gyakorlati szempontból
hasznos lenne az egyes Hoya fajok jó gyökeresedő képességét a termesztésben kihasználni azzal
a céllal, hogy a nemzetség hazai, igen szerény (lényegében három-négy taxonra korlátozódó)
viaszvirág választéka újabb, kiemelkedő díszítőértékkel rendelkező fajokkal bővüljön…”

Elton Roberts Neochilenia krausii egy nehezen tartható növény
Egy külföldi szerző, akinek élvezet olvasni írásait, nem hosszúak, de velősek, jó és hasznos
fotókkal körítve. Példaként ajánlható sokak számára. Olyan gyűjtő, akinek célja átadni mindent a
következő generáció számára. »„Nehéz nevelni” –ezt hallottam mindig, amikor az emberek
meglátták a növényt az elárusító asztalon. Néhány évvel ezelőtt eladtam a magról nevelt
példányaim többségét, de úgy gondolom nagyrészt nem a szakértő közönségnek. Hallottam
gyűjtőket arról beszélni, hogy túl sokat elpusztítottak már belőle ahhoz, hogy újra
próbálkozzanak. Néhányan azt mondták, hogy tesznek még egy próbát. Sokan, akik vettek egy
példányt, egy ideig örömmel nézték, ahogyan fejlődik, de egy idő után a növény megbetegedett,
és ha nem csináltak vele semmit, hamarosan elpusztult. A legtöbb gyűjtő ilyenkor kiszedi a
növényt a cserépből, hogy lássa mi a baj vele. Ha nem találnak semmi különöset, átültetik friss
földbe, és néhány nap múlva a növény jobban néz ki. Egy hónap múlva azonban újra egyre
rosszabbul fest. Legtöbbször úgy gondolják, hogy talán nem kapott elég vizet, és megöntözik, a
növény pedig elpusztul. A legtöbben nem tudják, hogy éppen a víz az, ami lassan megöli a
növényüket.« Fábián László megjegyzése a cikkhez: A geofit szakszó jelentheti azt is, hogy a növények a talaj
felszínével azonos magasságban tenyésznek, vagy teljesen a talajban vannak elhelyezve úgy, hogy testük semelyik
része nem látható. Gyakran csak a talaj fölé emelkedő virágjaik árulják el hollétüket. A kaktuszok leírásánál gyakran
használt és elfogadott kifejezés. Az amerikai kollégánk rendelkezésére álló szótár megfelel az angol nyelv
hiányosságának. Ahogy azt a Markos Gyuri mondta: "Ezek úgy írják, hogy szekrény és úgy ejtik ki, hogy ajtó!"

Ficzere Miklós Benkő József Füszéres nevezetei és Molnár János Phytologiconja
Kimeríthetetlennek látszik a pozsgás növények magyarországi
történetének megismerése. Korunk szakirodalma több elnevezést,
azok első említését tulajdonítja Benkőnek, közben teljesen a
homályban marad Molnár János szerepe, és a nála fellelhető
nevek. Egy példa erre: „Az oszlopos tsuda-tövis nem kaktuszt
jelentő gyűjtőnév, hanem a Cereus hexagonus magyar neve. A
pitahaya kifejezés a Cereus hexagonus érett, ehető gyümölcsének
elnevezése a taino indián nyelvben, amely pitahájas változatban –
mint Vörös Éva írja 1996-ban - megtalálható Benkő említett
könyvében. A pitahájas nevet azonban nem Benkőnél, hanem a
Magyar Könyves-Ház Molnár János által fordított egyik írásában,
a Kaliforniának ismértetése címűben (1783) találjuk.”
Az elnevezést később Pyta-haja változatban olvashatjuk Mátyus
Istvánnál 1787-ben.
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Bencze Sándor Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Pop Mircea
Most egy romániai gyűjtőt mutat be a szerző, mint mondja „Amikor valakiről írni szeretnék egy
bemutató cikket, előtte elgondolkozom, hogy mitől különbözik az átlaggyűjtőtől, a többségtől.
Már elég régről ismerem Mirceát (ejtsd: Mircsea), és elmondhatom, hogy az évek hosszú során,
megismertem mint embert, mint gyűjtőt, jó barátok lettünk, és nem vagyok elfogult vele
szemben, amikor azt állítom, hogy nem csak szereti, de imádja a pozsgásnövényeket, főleg a
hibrideket. Zilahon lakik feleségével egy társasházban, egy szép lakásban, ahol nem sok
növénynek volna helye, ha gyűjteni szeretné őket.”
Mircea kedvencei az Echinopsis hibridek. A virágzásuk nagy élmény. „Mindenki a nagy
eseményre várt, amiért ez a találkozó ide szerveződött, a hibridek virágzására. Pénteken még
csak kevés volt hajlandó a bimbókat kibontani a felhős idő miatt. Szombaton reggel az ég
változatlanul felhős volt, csak délfelé sütött ki a Nap, és akkor megtörtént a csoda. Szinte
egyszerre minden hibrid kivirított. Az a színvariáció, az a formagazdagság, ami ezeket a
növényeket jellemzi, ámulatba ejtette a vendégeket. Csak sóhajokat lehetett hallani, arcokon
mosoly, szinte egy másik dimenzióba éreztük magunkat. Az asztalokon olyan élő virágszőnyeg
volt, amely szinte az összes színpalettát bemutatta. Na, ez egy olyan pillanat, amely elvarázsolja
a nézőt és megszeretteti velünk ezeket a kis tövises csodákat.”
Tanulságos a véleménye arról, hogyan szerettessük meg a pozsgás növényeket az ifjúsággal: „ha
a kezdőt, a kezdőket többszörös kudarc éri, két-három év múlva már nem lesznek vásárlói
azoknak, akik elfelejtkeztek a nevelő célú munkáról, az ingyenes tanácsadásról. Rajtunk áll vagy
bukik, hogy lesz e még fiatal kaktuszgyűjtő generáció, lesznek-e még olyanok, akik majd tovább
viszik ezt a munkát és tudásukat átadják az utánuk következő generációknak.
Ficzere Miklós, főszerkesztő

A karácsony kaktusz igen népszerűnek számító, lakásban
használatos növény hazánkban, ráadásul több színben is
kapható. A rózsaszíntől a fehéren át sokféle színben díszítheti
ennek köszönhetően az otthonunkat. Akik körültekintően
bántak vele az egész év folyamán, azok a napokban már
gyönyörködhetnek a virágaiban. Októbertől márciusig virágzik a karácsony kaktusz. Nyáron a szabadban, félárnyékos
helyen tartsuk, és a két locsolás között hagyjuk a földjét
kiszáradni, óvjuk a tűző napsütéstől. Ahhoz, hogy télen
virágozzon, fontos, hogy nyáron ne öntözzük túl és ne
tápoldatozzuk. Hagyjuk a növényt ilyenkor pihenni! Ősszel
viszont vigyük be a lakásba, tegyük egy világos, de nem túl
meleg helyre. Kezdjük el tápoldatozni legalább hetente
egyszer. Ilyenkor is vigyázzunk, hogy ne öntözzük túl a
növényt. Ne változtassuk semmiképpen sem a helyét, és ne
forgassuk a cserepét, ha egyszer már megszokott egy állandó
Karácsonyi kaktusz. 24 x 18 cm, olaj- helyet és ott tényleg jól érzi magát, ne tegyük máshová. A
vásznon. Koncz Csaba festménye.
karácsonyi kaktusz túl nagy melegben nem virágzik, ezért
tegyük körülbelül 15-20 Celsius fokos helyre. Ha azt látjuk, hogy a bimbók leesnek, az a
melegnek köszönhető, ilyenkor tegyük a növényt egy világosabb helyre. Ha a levelek puhák és
sárgulnak, akkor túlöntöztük a növényt! Csak akkor fog szépen virágozni a növényünk, ha
legalább kétévente egyszer átültetjük, és ősztől folyamatosan tápoldatozzuk a növényt, ellenkező
esetben kifogy a tápanyagból.
Heves Megyei Hírlap, 2016. december 5, 285. szám, 14. o. (A kép utólagos illusztráció)
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E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
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 1518 C°-ot jelent, meghosszabbítható
a virágzás ideje. A tapasztalat mégis 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
Kiss László téli teleltetésre berakott növényei.
sem olyan üde, mint volt korábban.
Kép: Kiss László
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
Debrecen
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A debreceni Csapókerti Kertbarát Kör ez év szeptember 15-én tartotta fennállásának 50 éves
jubileumi ünnepségét. Ennek keretében a Kör tagjai kiállítást szerveztek, amelynek meghívott
vendége volt a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság. A kiállítás három napjáról mutatunk be
néhány képet. Kerti csodákról szóló előadást hallhattunk Dr. Csajbók Józseftől. Az ovodásoknak
Ficzere Miklós mesélt a kaktuszok és más pozsgás növények érdekességeiről, a kiállított
képeken látható gyűjtőkről és növényekről. Képek: Erdős Lajos és Szászi Róbert.
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Írta: Fábián László
Az eredeti elképzelésem szerint az egész Aizoaceae családot szerettem volna feldolgozni.
Azonban a kristályvirág-félék több ezer fajból tevődnek össze, melyek a nemzetségek
megszámlálhatatlan és csaknem áttekinthetetlen hálójába vannak besorolva. A teljes
ismertetésük, még ha csak néhány sorban is megemlíteném a nemek karakterét, csaknem egy
teljes könyvet adnának ki. Mivel a Lithops nemzetség magában is sokszínű, összetett és
közkedvelt taxonokat tartalmaz, a különálló előadásukat, leírásukat jogosnak vélem.

1. Lithops fajok szabad tartásban, csak az eső ellen kapnak védelmet, láthatóan jól érzik magukat.

A kavicsnövényekkel nagyon sokáig, csaknem 50 évig nem tudtam dűlőre jutni, valahogy nem
találták meg nálam a helyüket és sorozatosan pusztultak. Évekig inkább nem is hoztam újabb
növényeket, pedig a kísértés mindig nagy volt. Egyszerűen lenyűgöztek formájukkal, színeikkel
és apró testükkel, mely csak néhány csepp folyadékot tartalmaz és ennek ellenére a természetben
a túlélésük a kietlen, vízmentes tájakon a csodával határos.
Nem tudtam megfejteni kudarcom okát, hiszen más növények, akár ebből a családból is, remekül
elvoltak velem. Hiába vásároltam drága könyveket, tanulmányoztam az irodalmat, nem és nem
voltam képes, akár csak egy szezonra is, megtartani példányait. Igyekeztem betartani az összes
utasítást, amelyet az elődeim és kortársaim leírtak vagy tanácsoltak. Teljesen letettem a litopszok
beszerzéséről és neveléséről.
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Mit ad a Gondviselés! Néhány évvel ezelőtt felhívott az egyik kaktuszos pajtásom. Varga Zoli
volt ez a jótét lélek, és azt kérdezte, hogy otthon vagyok-e, mert szeretne megállni nálam egy-két
szóra. Előtte az ajtóim és növényeim mindig tárva-nyitva vannak. Pár óra elteltével már a házam
előtt állt és elkezdett ládákat kirakodni az autójából. Már kint az utcán meggyőződtem arról,
hogy újabb merényletre készül ellenem, mert hasonló eset már többször is lejátszódott köztünk.
Kezdte az aloékkal, következő évben hozzám került az összes agavéja, ezt az adakozási
tulajdonságát velem szemben még mindig nem vesztette el, legutoljára jó néhány matukána
növény került át a gyűjteményembe. Ebban az esetben átadott nekem nyolc ládányi litopsz
növényt! Az a pillanat nagyon mélyen belém vésődött és még most is emlékszem, mennyire el
voltam képedve. Ennyi növényt együtt ebből a nemzetségből még soha nem láttam! Legjobban
az lepett meg, hogy mindegyikük el volt látva cetlivel, rajta a megfelelő adatokkal.

2-3. Szép, jól tartott kavicsok, pedig szabad kultúrás nevelésben részesültek, egyetlen védelmet csak az
esőzések alatt kaptak, ilyenkor lezárom a kinti, lábakon álló vitrinek tetejét.

Hová tegyek hirtelen ekkora mennyiségű növényt? A fóliasátraim telve, a padlástéri üvegházam
dugig, csak néhány lábakon álló vitrinem volt szabad. Más megoldás nem lévén, átraktam őket
ide, Zolinak ugyanis kellettek vissza a sajátságos ládái, mivel nálunk más típusokat használunk.
A kinti elhelyezésük természetesen nem felelt meg az egyik általam ismert tartási módnak sem,
ezért nagy figyelemmel kísértem további sorsukat.

4-5. Megnevezésre váró friss szerzemények, az előző tulajdonosuk aranykezű kertész, de a nevezéktanban
egyáltalán nem járatos, nála csak a növények külleme a mérvadó.

Másnap találtam arra időt, hogy a növényeket tüzetesebben is átnézzem. A második benyomás
már nem volt olyan felemelő. A litopszok többsége teljesen ki volt száradva, sokuk már csak az
utolsó perceit élte. Teljes látványuk az elhanyagoltság érzését váltották ki belőlem. Zoli a
növényeket valamelyik magyarországi kaktuszostól vette át, aki egészségi okokból már nem volt
képes foglalkozni velük. Barátom termesztési tapasztalatai a nemzetséggel szemben még az én
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tapasztalatomat sem érték el, ezért is igyekezett „megszabadulni” tőlük. Állítása szerint már ő is
nagyon sok példányt kidobott, mert az élet legkisebb jelét sem mutatták. Azonnal az jutott az
eszemben, hogy ezek a kavicsnövények is hamarosan az enyészet útjára kerülnek, vagy pedig
csodának kell történnie, hogy rendbe jöhessenek, mert az irodalmi adatoknak megfelelően nem
tudok nekik azonnal üvegházi körülményeket bebiztosítani.

6. Lithops aucampiae.

7-8. Lithops aucampiae f. Kuruman C12 taxon két nagyon eltérő formája.

A gépelés mellett mindig zenét hallgatok, persze ilyenkor a hangerő a minimális értéken van,
mert sokszor a szövegek elvonják a figyelmemet az írástól. Jelenleg a Groovehouse zenél és Kiss
Jutka, Judy énekel. A keresőm, nem tudom miért, előkotorta nekem Judy első felvételeit. Az
énekesnő nálam a legjobbak között szerepel. Már nem emlékeztem vissza a régi arcára,
megjelenésére, most döbbentem nézem, mintha nem is ő volna az. Elképesztően gyönyörű nő
volt, csak a hangja maradt meg egyedinek és utánozhatatlannak. Gondolkodom, összevetem a
tényeket, és csak most kapcsolok! A természetben a litopszok is külsőleg állandóan változnak,
ezt a tulajdonságukat elhozták magukkal hozzánk is, de az éves átalakulás miatt a növények
sohasem hasonlítanak régi önmagukra, külsejük minden szezonban eltérő. Judy esetében is csak
a külső változott, a lénye az nem, karcos és kellemes énekhangja minden alkalommal lebilincsel.
Sajnos Judy nem képes évente új arcot ölteni, amit nagyon sajnálok, mert ezt ő nagyon is
megérdemelné. Az ember miért nem litopsz? A legelső teendőm, melyet a litopszokon
elvégeztem, óvatosan kezdtem leszedni róluk a sok év alatt összegyűlt elszáradt bőrszövetet, volt
olyan növény, melyen több mint egy tucat réteget találtam. Sokukon már olyan szorosan voltak

9-10. Lithops comptonii kultúrában és a természetben. Jól kivehetőek a növény felszínén a külső hatások által
keletkezett bőrszöveti sérülések és a vízhiány.
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11-12. Két törpe növekedésű faj a Lithops dorotheae és a L. fulleri.

ezek a halott epidermiszek összesodródva, hogy csövet alkottak, ezért szegény növényeknek nem
volt semmi esélyük oldal irányban fejlődni, csak felfelé. Ceruzavastagságot sem érte el
némelyikük. Mocorgás az olvasók körében!? Hiszen a természetben is fokozatosan rakódnak le
ezek a rétegek! Hát igen, én is így tudom, de azt is tudom, hogy a természetben esőzéskor a
növény testének egész felülete kap csapadékot, még ezek az
elszáradt testszövetek is. Itt van a lényeges eltérés, a jól
átázott élettelen szövetek rugalmassá válnak és a magát
megszívó és oldalirányba is terjeszkedő növény képes lesz
ezt a halott bőrszövetet oldalra kényszeríteni, de ez a réteg a
továbbiakban védi a növényeket a szélfútta kavicsoktól és a
kiszáradástól. Sajnos, nálunk divat a növények kényességére
való kifogással élve érveket kitalálni, esetünkben, hogy
miért is nem szabad a litopszokat felülről öntözni. Állítólag
az a víz, amely a két fejecske közti vájatba kerül, rothadáshoz vezethet. Az ilyen helytelen szemléletek miatt
13. A normálmérethez tartozó
képződhet, alakulhat ki a csőszerű képlet. A kiszabadított
L. fulviceps.
példányok színe olyan halvány volt, hogy már az első napfényre megégtek. Nem is szólva arról,
hogy nem voltak képesek függőleges helyzetben maradni, azonnal elfeküdtek.

14-15. Lithops halli két perspektívából.

16. Lithops hookeri, felszínén vízkő lerakodással.

Hiábavaló volt ezt követően az árnyékolás, ezek a legyengült példányok már nem voltak képesek
újra átvetkőzni és normálisan fejlődni. Ilyen módon elment az állomány 20 százaléka. Újabb
veszteség, újabb kudarc, de nem az utolsó próbálkozásom. A következő dilemma, mikor
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kapjanak vizet? Észrevehetően többségük dehidrált
volt. Tavasz volt és az irodalmi adatok szerint
ilyenkor tilos vizet kapniuk. Szarvashiba! Akkor
kérik a vizet, ha már teljes mértékben átpumpálták
testnedvüket az új testbe. Azt én nem tudhattam,
utoljára mikor kaptak vizet, ezért az sem tudtam,
hogy megelőzően mikor is vetkőztek át utoljára.
Zoli a biztonság kedvéért inkább nem is öntözte
őket, de erről ő engem akkor még nem tájékoztatott.
Újabb több tucat növény múlt ki vízhiány miatt. A
következő nagy pusztulásukat az egyik vitrinablak
támasztéka okozta. Az erős szél megemelte egy
kissé az egyik ablakot, és e miatt az ablak becsapó17. Lithops karasmontana subsp. karasmontana dott, mire a vitrinben levő növények csaknem fele
var. karasmontana f. karasmontana nagyon
megfőtt. Miért csak a fele és nem az egész álloköltői megnevezése.
mány. Megtaláltam a választ. Az előttem lévők
termesztési módszere egyszerű volt, mindent agyonárnyékolni és a növényeket félteni a külső
behatásoktól. A túlélők még bizonyosan magukban hordozták a magas hő elleni védekezés
mechanizmusát, mely nélkül a természetben nem volnának képesek túlélni, a hőtől átizzott
kősivatagokban. Megint az a fránya irodalom, a növényvilág legintenzívebb napfénynek kitett
élőlényeit árnyékolni és félteni a légmozgástól! Az enyémeken kívül még hány millió
példánynak kellett eddig már elpusztulnia e helytelen nézetek miatt?

18-19. Lithops lesliei, hihetetlen, de ugyanaz a példány az évek során annyira megváltozott, hogy nyugodtan
vélhetnénk eltérő taxonnak.

Azóta litopszaim a maximális fényerősséget kapják nyáron és télen, természetesen a légmozgást
is biztosítom számukra, hogy a testük ne hevülhessen túl a megengedett értéknél. Persze,
pusztulásuk mértékét még mindig nem voltam képes megállítani. Az első, nálam eltöltött telükön
végbemenő átváltozás sokuknál már nem volt lehetséges, annyira le voltak gyengülve, hogy
pusztultak, mint ősszel a legyek. Tavasszal döntés előtt álltam, vagy kapnak vizet, vagy kivárom
az irodalom szerinti vegetáció időszakukat, vagyis a késő nyarat. Kaptak vizet. A
várakozásommal ellentétben szépen megszívták magukat és kellőképpen megerősödtek. Még
néhányuk elpusztult, de a pusztulás mértéke már csaknem normálisnak volt mondható. Sokat
járok gyűjteményekbe, ez alól a magyarországi kollégák kollekciói sem kivételek. Tatabányán él
és tevékenykedik Füvesi Pista barátom, aki hivatásos kertész és többek között kaktuszokat és
egyéb szukkulenseket is nevel. Pityut nem nagyon érdeklik a megnevezések, de növényei
állapota kifogástalan.
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20. Lithops lesliei.
21. Lithops lesliei var. mariae C141.
22. L. lesliei var. venteri.
A 20-21. képen levő növények erőteljes bronz beütésüket a közvetlen napfénynek köszönhetik.

Minden alkalommal megfigyelem egyedi tartásmódját. Az összes család, nemzetség és faj
egyetlen üvegházban van elhelyezve, amely ellátott minden olyan technológiával, amellyel
biztosítani tudja a növényei optimális igényeit. A növényekkel minden rendben van, szépek,
mutatósak, kívánatosak és virágzáskor csaknem mindent beborítanak a virágok. Egyszer
délidőben mentem hozzá, el nem tudjátok képzelni mit csinált! Öntözött!! Kérdésemre, hogy
nem tart-e a tömeges elhullástól, azt válaszolta, hogy mindig délben öntöz, a nagy melegek
idején akár naponta. Azért ilyenkor, mert abban az időben kereskedésében ebédszünet van, s a
késő délutáni, esti órákban a nagy üvegházak vannak soron, mikor már nincs vásárló, aki
elbotlana a slagban.

23-24. Lithops olivacea, ez a taxon nálunk csaknem mindig megnyúlt formában tenyészik.
25-26. Lithops salicola a felszíni ablak mintázatában sokban hasonlít a L. olivacea taxonére, teste azonban
tömzsi ovális marad.
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Ebből a csapadékból még a Lithops fajok is bőségesen kaptak. Azt várnánk, hogy az ilyen
kezelésnél a kavicsnövények százalékos elhullása nagy. Tévedés! Egyáltalán nincs vesztesége.
Sőt! Ahogy megfigyeltem, néhányuk évente kétszer is átvedlett, amiről addig nem olvastam
vagy hallottam. A litopsz magvakat valakitől kapta, még arra sem fordított fáradságot, hogy
taxononként vesse el őket, hanem összekeverte a magvakat és közös vetést csinált. A magvak
„kétszáz” százalékban csíráztak nála, a magoncok fejlődése gyors és káprázatos volt, igaz, itt
egy kicsit már besegített a vegytan is. Fokozatosan válogattam belőlük a gyűjteményem számára,
mert küllemre és egészségileg rendben voltak. Sokukat idővel sikerült pontosan beazonosítanom.
Pistánál döbbentem rá a nagy igazságra, sose higgy a közbeszédnek, higgy inkább a szemednek.

27-28. Lithops otzeniana két eltérő példánya. A növények szabadkultúrás tartásban. Ezt a tényt támasztja alá
a bőrszövetük ráncosodása és erőteljesebb elszíneződése, valamint a friss magtok a bizonyíték arra, hogy a
növények még a virágzást követően is kint voltak.

29-30-31. Lithops pseudotrucatella formák. A középső képen hatalmas virággal és érdekes sziromlevélelhelyezkedéssel, a jobb szélső képen többéves, csoportos példánya látható.

Most már csak össze kellett raknom tapasztalataimat és elkezdeni a kavicsok megtartását, de a
szaporításukra még ekkor nem gondoltam. Legfontosabb mozzanat életükben a testnedvük
átpumpálása az új szövetekbe, ami szerintem, a csodával határos művelet. A növénynek a belső
szöveteit át kell rendezni, vagyis fel kell oldania, átvinni az új testbe, és azt ott újra olyan
sorrendben összerakni, hogy a növény belsőleg teljes értékű maradjon. A külső hámszövet, főleg
a felszíni rajzolatok, színek és mintázatok sokat változhatnak a külső fizikai behatásoktól
függően. Az előző évi felszíni sérülések, esetleg a növényi test részleges hiánya az új külcsínben
már nem jelennek meg. Az egész folyamat jó körülmények között a teleltetés ideje alatt zajlik le.
Kora tavasszal, esetleg késő tavaszra, a növények új ruhában pompáznak. Ilyenkor adok nekik
egy langyos öntözést, persze csak kimérten végezhetem ezt a mozzanatot, mert a növények a
hirtelen kapott sok víztől annyira megduzzadhatnak, hogy teljes magasságukban felrepedhetnek,
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mert még a szöveteik rugalmasak. A
sebbe kerülő víz menthetetlenül elpusztítja őket. Tapasztalatom szerint a tavaszi vízből képesek pótolni a téli és a
vetkőzés idején bekövetkezett folyadékveszteséget, ez lehet a növény eredeti
térfogatának akár a negyede is. A másik
megfontolásom, miért is kapjanak csapadékot? Hogy a megduzzadt test kitágítsa
és szétrepessze a kiszáradt előző évi bőrszövetet. Ezt én minden esetben óvatosan eltávolítom azért, hogy a növény a
továbbiakban képes legyen jól fejlődni.
Az eltávolított halott bőrszövet a jövőben nem okozhatja a közé és az új bőrszövet közé esetlegesen beszivárgó víz
kártételét. Bár a jól szellőztetett, levegős
környezetben a vízfelesleg hamarosan
elpárolog a litopszok felszínéről, tehát
nem okozhat semmi veszélyt, hiszen ez
a természetben is hasonlóképpen zajlik
le. A továbbiakban nálam havonta legalább egyszer kapnak vizet, éspedig felülről, vagy kannából rózsán át, vagy
slangból finom szórófejjel. Ha a kútból
szivattyúzom a vizet, annak hőmérséklete állandóan +8 fok! A legfőbb
növekedési időszakukban, ami nálunk a
nyár elejére és az ősz kezdetére esik, a
csapadék mennyiségét felfokozom. Litopszaim bádog tálkában vannak elhelyezve, melyek felszíne egy négyzetméter és magassága 5 cm. Ebbe a
tálkába átöntök egy kannányi vizet, ami
kb. 10-12 liternyit jelent. Innentől fogva
a vízfelvételük alulról történik, ezt
ismétlem 7-10 naponként. A következő
vizet csak akkor kapják, ha már talajuk
teljesen kiszáradt. A virágzási időszak
végéig így jutnak csapadékhoz. Virágzásuk, taxonoktól függően, augusztus,
szeptember, október, néha akár még
november elején, következik be. Eddig
csak két virágszínt figyeltek meg, éspedig a sárgát és a fehéret. A fehér virágtípusok kezdik a virágbontás. Virágaik
tartósak, akár egy hétig is nyílhatnak, a
több fejes példányokon a virágok foko32-33-34. Három, érdekes mintázatú és
színezetű faj. Felső kép: Lithops terricolor,
középső kép: Lithops verruculosa, alsó kép:
Lithops villettii.
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zatosan bontakozhatnak ki, ezért ezeken, nem ritkán, egy hónapon át is láthatunk virágot. Az
elvirágzásukat követően abban az évben már nincs öntözés. Lassan megindul fonnyadásuk és
beindul a testnedveik átpumpálása az új testbe.

35-36-37. Utánozhatatlan színskála és mintázatok, 35. kép: Lithops fulviceps var. aurea, 36. kép: Lithops
aucampiae var. euniceae, 37. kép: Lithops dorotheae. Ezen jól kivehető, hogy minden egyes fejecske más
rajzolatot visel magán, melyek a kínai írásmódra hasonlítanak.

38.

39.

40.
41.
42.
38. L. fulleri. 39. L. helmutii. 40. L. hookeri. 41. L. hookeri var. marginata. 42. L. bromfieldtii var. insularis.
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43. A Lithops insularis (bromfieldtii var.) három formája: L. insularis ´Sulphurea´, L. insularis alaptípus, L.
insularis kultúraforma.

Ma már a sikeresen megmentett és az újonnan beszerzett példányaim minden esetben felkeltik a
látogatók érdeklődését, már felkínáltak értük olyan összeget, hogy majdnem eladtam őket, de
győzött a józan eszem. Kavicsaim rendszeresen virágzanak és magvat képeznek. Néhány éve
kezdtem el vetésüket, a nálam klasszikusnak tartott lignoceles (kókuszrost) közegbe. Vetéseim
mindig sikeresek, azonban az apró magvaikra való tekintettel csak nehezen tudom eltalálni az
ültető edény felszínének nagyságát és a majd kikelő magoncok mennyiségi arányát, ezért az
egész kelés sűrű gyepre hasonlít.
Képek a szerzőtől.
Fábián László
Udvard, Szlovákia

Még augusztus derekán történt, hogy egy férfi állított be a rendőrségre. Elmondta, évek óta
tenyészt kaktuszokat, nagy gyűjteménye van, köztük nem egy ritka, szép példány. Bejelentette,
hogy az éjszaka megdézsmálták gyűjteményét. Bent jártak az udvarában, s a melegházból
mintegy négyezer forint értékű kaktusz tűnt el — szebbnél szebb példányok. A rendőrség a
helyszínen járt, nyomokat nem talált az udvarban. Az ellopott kaktuszok mennyiségéből arra
lehetett következtetni, hogy esetleg többen is jártak az éjszaka folyamán a kaktuszgyűjtőnél.
Megindult a nyomozás a nem mindennapi büncselekményben, s a tettes csak nem került elő.
Segített a rendőröknek a kaktuszgyűjtő is, nem a pénzbeli érték miatt, inkább azért, mert szerette
a kaktuszokat, éveken át féltve nevelte őket. Végül is az a feltevés vezetett nyomra, hogy a tettest
a szenvedélyes gyűjtők között kell keresni. Azok között, akik hobbyból, ki tudná felsorolni, mit
nem gyűjtenek — esetleg kaktuszt is. A feltevés jónak bizonyult, mert csakhamar előkerült a
tettes. E. Kázmér 17 éves salgótarjáni fiú. Ő lopta el a kaktuszokat gyűjtőszenvedélyből, s ő volt
az, aki a tarjáni bérházak erkélyeinek virágkészletét is megdézsmálta. A fiú lakásán megtalálták
az ellopott kaktuszokat is. E. Kázmér szülei rendes emberek, s most kétségbe vannak esve, mi
lesz gyermekükkel. Furcsa, hogy akkor, amikor a fiú a kaktuszokat hazaszállította, nem tűnt fel a
szülőknek, honnan kerültek ezek a lakásba. Más kérdés az is, hogy E. Kázmér éjszaka hajtotta
végre tettét, s ez sem tűnt fel a szülőknek, mert akárhogy is van, egy 17 éves fiúnak éjszaka
otthon a helye. A Salgótarjáni városi-járási Rendőrkapitányság E. Kázmér ellen eljárást indított.
- ács Nógrád. 1970. szeptember 16, 217. szám, 4. o.
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OROSTACHYS 1. RÉSZ
A TIT Stúdió Egyesület (Budapest, Zsombolyai u. 6.) tudománybarát
szakköreként működő, 1986-ban alapított Csapody Vera Növénybarát Kör az
Európa-hírű virágfestő, növényrajzoló botanikus Dr. Csapody Vera (18901985) nevét vette fel. Tagjai közé elsősorban a szabadföldi dísznövények iránt
érdeklődő növénybarátokat várja. A Körben 2018. november 8-án Kovács Pál
(Dorog) előadása hangzott el Mongol kövirózsák és egyéb télálló pozsgások
címmel. Sokak kérésére adjuk közre az előadás képeit több, egymást követő
részben.

1-5. Orostachys boehmeri
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6-7. Orostachys malacophylla

8-9. Orostachys malacophylla ssp. aggregata

10-11. Orostachys malacophylla ssp. aggregata
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12. Orostachys malacophylla ssp. iwarenge ’Kinbosi’

13. Orostachys malacophylla ssp. iwarenge ’Kinbosi’

14. Orostachys ’Peach Perfect’

15. Orostachys ’Peach Perfect’

16. Orostachys × shirayukirenge

17. Orostachys × shirayukirenge

18. Orostachys × usubenirenge

19. Orostachys fimbriata
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20. Orostachys fimbriata limuloides

21. Orostachys fimbriata limuloides

22. Orostachys fimbriata limuloides

24. Orostachys fimbriata ex Soochow

24. Orostachys fimbriata ex Soochow

26. Orostachys japonica

25. Orostachys japonica

26. Orostachys japonica
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Írta: Wenszky Nóra
Decemberben a virágüzletek kirakatában felbukkan egy különös cserepes növény, ami úgy tűnik,
a levelei végén hozza piros, lila vagy fehér virágait. Ez a karácsonyi kaktusz, mely megfelelő
gondoskodás mellett minden évben gazdag virágzással köszönti a karácsonyt. A szárazságtűrő
növények egyik, főként Amerikában őshonos csoportja a körülbelül 2000 fajt számláló
kaktuszfélék családja. Hogy néz ki egy tipikus kaktusz? Gömbölyded vagy oszlopos és nagyon
szúrós. A népszerű karácsonyi kaktusz azonban inkább egy megfáradt szökőkútra hasonlít, és
teljesen veszélytelen megérinteni, hisz nem rendelkezik tövisekkel. Mi ez a „rendhagyó” növény,
és honnan kapta nevét?
A karácsonyi kaktusz a kaktuszok (Cactaceae) családján belül a legnépesebb alcsaládba, a
kaktuszformák (Cactoideae) közé tartozik. A kaktuszok közös jellemzője, hogy leveleik teljesen
elcsökevényesedtek és a levél szerepét teljes egészében a szár vette át. A szár a tápanyagelőállítás és légzés mellett még egy fontos feladatot is ellát: ebben tárolja a növény a
felhalmozott nedvességet. A kaktuszok nagy része szúrós tövisekkel rendelkezik, bár egyes
nemzetségek – mint például a karácsonyi kaktusz nemzetsége – töviseiket is elveszítették a
törzsfejlődés során. A karácsonyi kaktusz fajai a fán lakó (epifiton) kaktuszok közé tartoznak.
Linné a kaktosz ’bogáncs, szúrós növény’ jelentésű görög szóból alkotta meg a család világszerte
használt elnevezését, a kaktusz szót. A karácsonyi kaktusz a Schlumbergera nemzetségbe
tartozik, mely nevét a híres kaktuszszakértőtől, Charles Lemaire francia botanikustól kapta 1858ban. A név kortársának, Frédéric Schlumberger (1823–1893) francia kaktuszkertésznek a nevét
örökíti meg. Az egyik legismertebb faj latin neve Schlumbergera truncata, melynek második
tagja ’megcsonkított’ jelentésű. Ez valószínűleg arra utal, hogy a növényről a szártagok igen
könnyen leválaszthatók. Az így létrejött szárdarabokat földbe téve új növény nevelhető.
Nevek és virágzási idők
Európában a különböző fajok novemberben, karácsonykor vagy húsvét környékén virágoznak.
Az elnevezések elsősorban a virágzási időhöz köthetők, és ennek megfelelően egyes nyelvekben
több névvel is illetik a nemzetség tagjait. Néhány nyelvben pedig az ’ünnepi kaktusz’ átfogó
elnevezést is használják. Ilyen az angol holiday cactus vagy a dán helligdagskaktus.
A karácsonyi virágzáshoz kapcsolódik a magyar karácsonyi kaktusz név, mely a német
Weihnahtskaktus tükörfordítása. Ez az elnevezés használatos ezekben a nyelvekben a húsvétkor
virágzó fajtákra is. A karácsonyhoz köthető az egyik angol név, a Christmas cactus, a francia
cactus de Noël, a dán julekaktus, a spanyol cactus de navidad, a portugál cacto de natal, az orosz
rozsgyesztvennyik és rozsgyesztvenszkij kaktusz, a lengyel kaktus bożonarodzeniowy valamint a
finn joulukaktus is. A decemberi hónap nevét örökíti meg két orosz elnevezés: a gyekabriszt
(mely az 1825-ös decemberi felkelés hőseit, a dekabristákat is jelenti) vagy a gyekabrina szó. A
déli féltekén azonban az ottani kora télhez, azaz májushoz kötődik a virágzás: portugálul a
közkeletű elnevezés flor de maio ’májusi virág’, de az ünnepekhez köthető neveket is
használnak. Az északi féltekén novemberben virágzó fajtákat az amerikaiak a hálaadás napjához
(Thanksgiving) kötik. Így Thanksgiving cactus a nevük, míg a dánok egyszerűen
novemberkaktus-nak hívják, csakúgy mint a finnek: marraskaktus ’novemberkaktusz’. A finn
marras tulajdonképpen a halott lelkét jelenti, de a november neve marraskuu, azaz kb. ’holt
lelkek hava’, így kapcsolódik a kaktusz neve a novemberhez. Az Európában tavasszal virágzó
fajták pedig (melyeket újabban a Hatiora nemzetségbe sorolnak) főként a húsvétról kapták
elnevezésüket. Ilyen a dán Påskekaktus, a portugál cacto de páscoa és az angol Easter cactus, ám
előfordul az angolban a Whitsun cactus ’pünkösdi kaktusz’ kifejezés is. Viszonylag kevés olyan
elnevezést találunk, mely a növény más tulajdonságát ragadja meg. A növény szártagjainak vége
némileg a rák ollóihoz hasonlít, innen ered az angol crab cactus ’rákkaktusz’ név. A portugálok
pedig ’selyemvirágnak’ is nevezik: flor de seda.
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Hogyan gondozzuk a karácsonyi kaktuszt?
A karácsonyi kaktusz (Schlumbergera) Kelet-Brazília őserdeiből származik, az Atlanti-óceán
partvidékéről. Tehát gömbölyű, szúrós rokonaival ellentétben nem sivatagokban él, viszont nem
igényel sok vizet. A növények ugyanis a hegyvidék fáira kapaszkodva élnek. Gyökereikkel a fák
mélyedéseiben vagy repedéseiben összegyűlő csekély esővizet és az ebben található minimális
mennyiségű szerves anyagot szívják fel. Európába a növény az 1800-as évek elején került Allan
Cunningham növénygyűjtő és felfedező jóvoltából. Európában 1818 óta termesztik a növényt,
először Angliában 1822-ben sikerült virágzó példányt nevelni. Azóta több faját, valamint
természetes és mesterséges keresztezett fajait (hibridjeit) mint szobanövényt forgalmazzák. A
színpompás virágok minden látszat ellenére a száron nőnek, hisz a kis levélnek tűnő részek
valójában szártagok. Az utolsó szártag végén jelennek meg a rövidülő nappalok hatására a színes
bimbók, és néhány hét múlva virágba borul a növény. A karácsonyi kaktusz virágzásának egyik
feltétele, hogy nyár végén, ősz elején csak ritkán kapjon vizet. Ekkor történik meg a virágbimbók
kialakulása, amennyiben a nappalok már megfelelően rövidek a faj számára. A különböző fajok
más és más hosszúságú nappali megvilágítást kívánnak ahhoz, hogy beinduljon a virágzás.
Ennek következtében egyes fajok már novemberben kibontják szirmukat, míg azok, melyeknél
rövidebb megvilágítás hatására indul meg a bimbóképződés, csak karácsony környékén
pompáznak. Kertészetekben a növények virágzását úgy is időzítik, hogy mesterségesen
szabályozzák a növény megvilágításának hosszát. Akár ősszel, akár télen vagy tavasszal virágzó
fajtát választunk, tartsuk a növényt világos helyen és az őszi-téli időszakban ne mozgassuk a
cserepet. A növény, hasonlóan a többi kaktuszhoz, jól bírja a szárazságot. Ám a túlzott öntözés
hatására elmarad a virágzás, esetleg a növény el is pusztul. Jó gondozás mellett a növény hosszú
éveken át rengeteg virággal örvendezteti meg tulajdonosát. A piros virágú karácsonyi kaktusz
pedig akár a karácsonyi asztal dísze is lehet.
Wenszky Nóra

Karácsonyi
kaktuszok

Schlumbergera
(Zygocactus)
truncata bélyegen.
Gyűjtemény:
Gonda István és
Anonymus.

A romániai Aztekium Egyesület által Dr. Josif
Vasile Lungu (1937-2006) emlékére alapított díj
2018. évi kitüntetettje Ficzere Miklós. A díjat
november 17-én adta át Lőrincz István, az
Aztekium Egyesület elnöke, a képen jobbra.

Fotó: Szászi Róbert
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Szervezi, levezeti és előadásokat tart: Nagy József, Mikepércs
JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, BERETTYÓÚJFALU,
2018. MÁJUS 16.
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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
melocactus
meloformis
membrana
mendeliana
mendezana
mendosae
menesesi
meninensis
mentosa
meonacantha
mercadensis

Melonenkaktus
melonenförmig
die Zellenwand
benannt nach Mendel
benannt nach Herkunft: Mendez, Bol.
benannt nach Herkunft: Mendosa, Bol.
benannt nach Sr. E. Meneses
aus Pedra Menina, Bra.
kinnartige
schwarz mitteldorniger
aus Cerro de Mercado stammend, Mex.

merkerii
mesacanthus,
mesacantha
mesae-verdae

benannt nach Merker
mittelstachelig

benannt nach Herkunft:
Mesa-Verde, USA
mesembrina
südliche
mesembryanthemoides mesembryanthemün-ähnliche
mesophytica
mesopotamicum
aus Mesopotamia, Argentina
metallicus
metallschimmernd
mezcalaensis
benannt nach Herkunft: Mezcala,
Oax.. Mex.
mezocarpium
mittlere Fruchtschale
mezophyta
mittelmässig auspruchs
mexensis
aus Mexiko, mexikauisch
mexicensis, mexicana benannt nach Herkunft: Mexico
meyenii
benannt nach Prof. J. F. Meyen
meyeri
benannt nach benannt nach K. Meyer
meyranii
benannt nach Dr. Jorg Meyran
mezcalaensis
benannt nach Herkunft:Mezcala,
Oax. Mex.
micans
schillernd
michoga
tschechische Bezeichnung für verrück
micracanthus
kleinstachelig
micrantha
klein blütige, kleinblumige
Micranthocereus
Kleinblütiger cereus
Készítette: Kiss László (Orosháza)

dinnyekaktusz
dinnye alakú
sejtfal
Mendel-féle
Mendezből való
Mendosából való
Meneses-féle
Menina-ból való
állszerű
fekete középtövisű
Cerro de
Mercadóból való
Merker-féle
középtövisű
Mesa-Verdából való
délies
mesembryantha-szerű
köztesen növő
Mezopotámiából való
fémes fényű
Mezcalából való
középső terméshéj
közepes igényű
mexikói
Mexikóból való
Meyen-féle
Meyer-féle
Meyran-féle
Mezcalából való
csillogó
cseh névből képzett
apró tövisű
kis virágú
kis virágú Cereus
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