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Ezt a rövid kis gyakorlati alkalmazás sort kedvcsinálónak készítettem, azzal a céllal, 
hogy minél több fizika, kémia és informatika tanárnak megjöjjön a kedve a Logo prog-
ramozási nyelv használatához. 

Bereczki Zoltán 
	
	

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

Angyaltrombita 
 
Az angyaltrombita (Brugmansia) a burgonyavirágúak 

(Solanales) rendjébe tartozó burgonyafélék (Solanaceae) 
családjának egyik nemzetsége hét fajjal, melyek a kö-
vetkezők: brugmanisia-arborea, -aurensis (angyal-
trombita), -insignis, -suaveolens (rózsaszín arany-
trombita), -sanguinea (vörös aranytrombita), versico-
lor, -vulcanicola. Közép- és Dél-Amerikából szár-
mazik, de látványos virágzata miatt már a 17. szá-
zadban fontos dísznövény Európában is. Mivel a 
trópusokról származik, fagyérzékeny, ezért a Kárpát-
medencében a szabadban nem telel át, napjainkban 
léteznek olyan hibrid változatok melyek évelőek. Ál-
talában a közvetlen napfényt szereti, de a félárnyé-
kos környezetben is szépen virágzik. Az eredeti faj-
ták mellett számos hibridet állítottak elő, melyeket 
kertek dísznövényeként alkalmaznak. Nevét trombi-
ta formájú, bókoló virágairól kapta. 

Megjelenése 
Magasra növő cserje, kb. 1–1,5 méter. Nagy lombfelülete és virágai miatt viszonylag 

sok tápanyagra van szüksége. Virágai hatalmasok és színesek és trombita alakúak (a virága 
30-40 cm átmérőjű). Ismerünk csontszínű, sárga, rózsaszín, fehér, vörös árnyalatúakat, rit-
kán világoskék változatait is láthatjuk. Erősen bódító illatúak. Szakaszosan virágzik, egész 
nyáron. A tölcsér öt összeforrt sziromlevélből alakul ki. 
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Angyal vagy ördög? 
A növény minden része mérgező 
Legmérgezőbb részei a levelei és magvai. A növény minden része erősen narkotikus 

hatású. Ezt a tulajdonságát, alkalmazták Mexikóban a törzsi indiánok vallási, spirituális 
szertartásain, fiatalok férfivá avatásain, bódító italok készítésére. A mérgezés tünetei: hal-
lucináció, izgatottság, pupillatágulás, remegés, fényérzékenység. A toxikus dózis változik a 
növény részei, valamint az évszak és hidratáció függvényében. 

A tradicionális gyógyításban, főleg külsőleg 
használták virágait, leveleit reumatikus fájdalmak 
kezelésére, valamint különböző bőrgyulladások 
esetében. 

A modern orvostudomány igazolta, hogy az 
aranytrombita fontos alkaloidokot tartalmaz, mint 
a szkopolamin, hioszkiamin, antropin, melyek le-
hetővé teszik a növényi kivonatok alkalmazását, 
mint szpaszmolitikum, antihisztaminikum, anesz-
tetikum, narkotikum. Ezen származékokat ma 
már szintetikus úton is előállítják. 

Szkopolamin, IUPAC név: (-)-(1S,3S,5R,6R,7S,8S)- 6,7-epoxi-3-[(S)-tropoiloxi]tropán  
A trombitavirágot főképpen dísznövényként alkalmazzák, mivel virágai illatosak és 

gyönyörűek, de figyelnünk kell, mivel a növény minden része mérgező. 
Majdik Kornélia 

 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Mi a QR-kód? 
 A QR-kód (Quick Response-kód) egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen 

pontkód), amelyet a japán Denso-Wave cég fejlesztette ki 1994-ben. Nevét az 
angol Quick Response (=gyors válasz) rövidítéséből kapta, egyszerre utalva a 
gyors visszafejtési sebességre és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra 

 A QR-kód rendkívül népszerű Japánban, ahol számos plakáton, hirdetésen 
szerepel, és a legtöbb mobiltelefon is képes értelmezni. 

 Jó tulajdonsága, hogy bármilyen irányból készülhet róla fénykép vagy szken-
nelt kép, nem kell törődni a kód helyes tájolásával. Ez azért lehetséges, mert a 
kód megfejtésére, dekódolására szolgáló programok a három sarokban elhe-
lyezett jellegzetes, minden QR-kódban azonos minta alapján el tudják dönteni, 
milyen irányban kell a kód pontjait értelmezni, feldolgozni, még akkor is, ha a 
kódbélyegről készült kép teljesen ferde. 

 Másik jelentős pozitív tulajdonsága a kód skálázhatósága, amit a Verzió 1-től 
Verzió 40-ig határoztak meg. A különböző verziók különböző adattárolási és 
hibatűrési tulajdonságokkal rendelkeznek. A legnépszerűbb 2008-ban a „Level 
L” (L szint) volt, mivel már ez elég sok információt képes tárolni jóval kisebb 
helyen, mint egy egydimenziós kód. 


