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Mert a kutyatejekben több van, 
mintsem elsőre gondolnánk. Azt 
például  mindenki  tudja,  hogy  az  

Euphorbia  nemzetségben  tej  van,  vagy  leg-
alábbis valami tejszerű anyag, kutya pedig 
egyáltalán nincs benne. Ez csak azért van, 
mert valamikor réges-régen a „kutya” azt is 
jelentette, hogy valami nem annyira menő, és 
ebben a kis növényben nem volt olyan klassz 
tej,  mint  a  tehénben,  ezért  hát  elnevezték  
kutyatejnek. Igazából semmi jelentősége 
sincs, miért hívják kutyatejnek… ha már itt 
tartunk, elgondolkozott bárki is azon, hogy 
a varjúhájat miért hívják varjúhájnak?
A  kutyatej  nemzetség  (Euphorbia genus) 
meglepően változatos. Van közöttük siva-
tagi származású cserepes dísznövény, egy-

nyári  virág,  sziklakerti  párnás  faj,  és  ter-
mészetesen vannak közöttük gyomnövé-
nyek is, úgyhogy máris eljutottunk a nö-
vényvédelemhez. Mert a kutyatejek növény-
védelmi jelentősége éppen felfutó szakasz-
ban van. Kezdenek divatos gyomnövénnyé 
válni, vagyis egyre több van belőlük. Az 
egyéves, melegkedvelő, nyár elején csírázó 
gyomok csoportjába, azaz a t4-es fajok közé 
robbantak be. Az újonnan terjedő faj nem is 
egy, hanem igazából kettő, de látszatra na-
gyon-nagyon kicsi a különbség a kétféle nö-
vény között. Az ilyeneket szokás ikerfajnak 
nevezni. pusztán a virágtakaró szirmocs-
kák fejlettsége, megléte, valamint a szőrö-
zöttség segít elkülöníteni a két fajt. Hason-
latosságuk tényleg nagy, ami azért is érde-

kes, mert gyakorlatilag egymástól sok ezer 
kilométerre  élnek,  mégis  sikerült  szinte  
teljesen ugyanolyanra kifejlődniük.

Újdonság	a	gyompiacon
Az  egyiket  a  latin  neve  után  (Euphorbia 
maculata)  nevezhetjük  foltos  kutyatejnek,  
ez észak-amerikai származású. A másik, a 
dél-amerikai faj (Euphorbia prostrata) latin 
neve pedig a talajra fekvő szárára utal. Az 
ilyesmit minálunk henye kutyatejnek vagy 
terpedt  kutyatejnek  hívnák,  de  még  nem  
hívják sehogy, mert nem terjedt el a köz-
nyelvben egyik faj  magyar neve sem.  Ez is  
utalhat arra, mennyire hasonló jellegűek és 
mennyire újdonságnak számítanak a gyom-

kuTyaTej, a méltó ellenfél
emlékszik még valaki 
az első virág nevére, 

amit megtanult? 
fogadjunk, hogy az első ötben 

benne van a kutyatej! 
És fogadjunk, hogy már akkor is 

rosszul tanultuk meg, 
mert valamiért mindenki 

a pongyola pitypangot akarja 
kutyatejnek hívni. 

És bármilyen szépen cseng, 
hogy pongyola pitypang, 

mi most mégis 
a kutyatejekről fogunk beszélni.
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A levelek formája 
tojásdad, a szélük ép, 
a csúcsuk lekerekített

A határozásban a levelek foltossága, 
a szőrözöttség és a virágok jellemzői segítenek

A növény megtörve 
fehér tejnedvet ereszt, 
innen a kutyatej 
elnevezés

A növény meglehetősen változatos, 
szórt fényben a levél foltosodása kevésbé 
jellemző, a zöld szín is kivilágosodik
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piacon. A tapasztalati adatok szerint a fol-
tos  faj  a  gyakoribb.  És  hogy  mire  számít-
sunk, ha felbukkan a kertben? semmi jóra.
A faj egyedei önmagukban is nagy változa-
tosságot  mutatnak,  a  megjelenés  nagyban  
függ az élőhelytől. ráadásul ivaros úton, 
magról szaporodik, ezért a genetikai háttér 
is viszonylag széles, ez tovább fokozza a sok-
féleségét. A növény kifejezetten melegked-
velő, általában május végén jelennek meg a 
magoncai, a legkésőbb csírázó gyomnövé-
nyek közé sorolható. Csíranövényei a kövér 
porcsin (Portulaca oleracea) után bújnak ki a 
talajból. Életmódja, megjelenése és károsítá-
sa is hasonló a madárkeserűfű (Polygonum 
aviculare)  jellegzetességeihez.  A  két  jól  is-
mert gyomfaj talán segít meghatározni azt a 
spektrumot, ahol az új jövevény sikeresen 
megvetette a lábát.
A növényünk alacsony, sokszor mindössze 
1,5-2,0 centiméteres, bár ahol nem tiporják 
annyira, ott 5-10 cm magasra is megnőhet, 
sőt, árnyékosabb helyeken még ezt is túlszár-
nyalja.  Inkább  vízszintesen,  a  talajra  fekve  
növekedik: a tövek szélessége az 5-6 cm-től 
a tenyérnyi vagy még nagyobb, 30-40 cm-es 
párnákig terjed. színe is változatos, szűrt 
fényben világosabb zöld a lomb, erősebb fé-
nyen  megjelenhetnek  a  leveleken  a  névadó,  
sötétbarnás árnyalatú foltok, tűző napon 
pedig az egész növény bevörösödhet. A szá-
rakban,  levelekben  megtalálható  fehéres  
nedv pedig az egész nemzetségre jellemző.
A levelek aprók, tojásdadok, hosszuk ritkán 
haladja meg a 0,5 cm-t. szélük ép, csúcsuk 
lekerekített. Kis csinosak, légiesek amúgy, 
akár még dísznövénynek is elmenne a faj, 
ha nem szaporodna ennyire durván. A virá-
gok aprók, alig-alig vehetők észre, szinte 
teljesen redukáltak. zöldesfehér, fehér szí-
nűek, nyár végétől nyílnak. A termések 

ugyanilyen  pindurkák,  semmi  jellegzetes  
nincs bennük, alig láthatók, mégis rengeteg 
apró magot tartalmaznak.

nagy kihívás a védekezés 
Ha  nem  veszünk  róla  tudomást,  nagyon  
gyorsan  elburjánzik,  két-három  év  alatt  
mindenhol ott lesz a kertben. Kézzel kiszed-
ni még kis területen is esélytelen, mert a szá-
ra, gyökere harmatgyenge, ezért beszakad, 
és aztán kihajt újra. Egy kés, egy acatoló, 
esetleg egy kapircs viszont sokat segít. A 
lángszóró és a gőz hatékony, de a hőhatás 
után is újranő, bár gyengébben. Érdemes te-
hát  a  kezeléseket  ismételni,  négy-hat  alka-
lom  is  szükséges  lehet  évente,  ha  igényes,  
gyommentes kertről álmodozunk. Azokon a 

helyeken,  ahol  megengedhetjük  magunk-
nak, a totális szerek eredményesen bevethe-
tők. A viszonylag fiatal töveket 3-4 cm átmé-
rős korban kell permetezni. tapadásfokozó 
szer nem szükséges, bár az a hatékonyságot 
mindenhol és mindenkor fokozza. Permete-
zés közben, illetve kezelés után a növények-
re ne lépjünk rá, mert a szert ledörzsöljük a 
felületről. A kutya se szaladgáljon arra, még 
akkor se, ha most éppen a kutyatejekről van 
szó.  Kerüljük  vegyszeres  gyomirtásnál  a  
harmatos órákat, az esős időt, előtte és utá-
na mellőzzük az öntözést. Az elhalt növényi 
maradványokat  ne  kapáljuk  ki,  még  sekély  
gereblyézéssel se gyűjtsük össze, mert ha a 
talaj rétegeit megbolygatjuk, újabb magvak 
kerülnek jó életkörülmények közé, és újra 
beindul az intenzív gyomosodás.
Könnyebb úgy harcolni ellene, hogy előre 
tudjuk, sose nyerhetjük meg teljesen a csa-
tát. tegyük meg, amit megkövetel a haza, de 
ne éljük meg tragédiaként, ha újra és újra 
gyomosodik a kert. Hiszen ezt hívják életnek, 
és az élő rendszerekben mindig dinamikus 
az egyensúly. Ezzel például kiválóan meg le-
het magyarázni a vendégeknek, miért nő itt-
ott egy kis gyom a kertben. Minden gyomos 
eszmefuttatás végén jusson eszünkbe az az 
örökbecsű mondat, amit egy olyan kertben 
hallottam, ahol az andezitkockák közül vi-
dáman figyeltek a kis gyomnövények: „An-
nak is megvan a maga romantikája…”

Kaszab lászló

kuTyaTej, a méltó ellenfél
jól Bírja a taPosást
Elsősorban a taposott, napfényes, szá-
raz területeket kedveli, nagyon gyako-
ri a burkolatok repedéseiben, a térkö-
vek fugáiban,  de a  virágágyásokban,  a  
konténertelepek edényeiben is előfor-
dul. Jól viseli a nyirkosabb, árnyéko-
sabb környezetet is, kifejezetten tág 
tűrésű. bírja a homokot, a sózást, de 
mindenekelőtt a taposást. Főleg nyir-
kos körülmények között, esős idő után 
vagy hajnalban szembeötlő a jelenléte. 
Méltó ellenfele a növényvédősöknek, 
nem kis kihívás…

Tűző napon lévő gyomtársulásokban 
a szár és a lomb gyakran vöröses árnyalatúvá válik, 
a levelek pedig egészen aprók lesznek

Általában szorosan a felszínre tapad, 
de a nem taposott gyomtársulásokban 
magasabbra is megnő


