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MPKE Maglista
Mint azt Tisztelt Olvasóink máris tapasztalhatták, jelen hírlevelünkhöz csatoltuk
Egyesületünk aktuális maglistáját. A listán szereplı magokat az adott taxonhoz tartozó
KÓD és a kívánt ADAG számának, illetve a POSTACÍM megadásával, e-mailben
tudják megrendelni Egyesületünk magfelelısénél
Németh Jánosné, nyuszoka5@freemail.hu
Egy adag ára egységesen 60 Ft, egyesületi tagoknak kedvezményesen 50 Ft.
Az adagok 20-30 szem magot tartalmaznak (az egyes nemzetségeknél általában jelölve a
darabszám), az „x” illetve „y” jelöléső különleges fajok adagjai 10, illetve 5 szem maggal
kerülnek porciózásra!
Tájékoztatjuk Kedves Megrendelıinket, hogy a magok eladásából befolyó teljes
összeggel a Debreceni Pozsgástár kiadását segítik!
Elıre is köszönjük!
*************************************************************************

Programajánló
Zalaegerszegi kiállítás
Idıpont: 2010. június 12 - 13.
Helyszín: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Keresztury Dezsı ÁMK (a régi Gönczi ÁMK)
További információ: Ruzsics István, tel.:+3630 4403876 e-mail: ruzsics.istvan@t-online.hu

Nagykanizsai kiállítás
Idıpont: 2010. június 19 - 20.
Helyszín: Nagykanizsa, Ady E. u. 7. Honvéd Kaszinó,
További információ: Hári Béla, tel.:+3630 2374425 e-mail: haribela@gylcomp.hu

Debrecen
Idıpont: 2010. június 29., szombat délután 16 óra.
Helyszín: Debreceni Egyetem Botanikus Kert felújított Pzsgásházának és megújult
kaktuszgyőjteményének megtekintése. Szakmai vezetés: Papp László igazgató.
Gyülekezés: a megadott idıpontban a Botanikus Kert bejáratánál.
************************************************************************

A Debreceni Pozsgástár korábbi számai megrendelhetık az
MPKE Webboltjában!
Örömmel értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy az Egyesület megújult honlapján mőködı
Webboltban
(http://www.pozsgasgyujtok.hu/webbolt/index.html)
minden
eddiginél egyszerőbben hozzájuthat a Debreceni Pozsgástár eddig megjelent számaihoz.
Mivel az újságok darabonként, vagy akár évadonként is megrendelhetık, Hírlevelünk új
rovatában egy-egy évfolyamot mutatunk be, hogy Ön kedvére csemegézhessen a számtalan
érdekes és értékes cikket felvonultató lapszám közül!

A Debreceni Pozsgástár 2000. évi, III. évfolyamának tartalmából
1. szám:
- Három kert katalánföldrıl / Rigerszki Zoltán
- Könyvismertetés: J.N. Spain – Growing winter hardy cacti in cold/wet climate conditions
/ Barna János
- Kaktusztörténet – dióhéjban / Priszter Szaniszló
- A nagy virágú Mammilláriákról I. / Augusztinyi Béla
- A sziklakerti örökzöld nyitvatermıkrıl / Papp L.- Mészáros J.
- Az Echinocereus papillosus virágzásáról / Horváth László
- A Notocactus nemzetségrıl 4. / Rácz László

2. szám:
- Kis epizódok egy nagy kontinensen / Sági Gábor
- Hibrid, vagy „inger hatására” hozott termést? / Epresi László
- A nagy virágú Mammilláriákról II. / Augusztinyi Béla
- Külföldi győjtemények / Gonda István
- A Notocactus nemzetségrıl 5. / Rácz László
- Kaktuszok nevelése főtetlen fóliában / Barna János
- A sziklakerti örökzöld nyitvatermıkrıl II. / Papp L.- Mészáros J.
- Gondolatok az öntözésrıl és az öntözıvízrıl / Buglyó Péter
- A tápoldatok okozta nemkívánatos hatások kaktuszokon / Rigerszki Zoltán

3. szám:
- Egy parányi hercegség hatalmas sziklakertje / Tóth Norbert
- Oltás Echinopsis oxygona-hibridekre / Rigerszki Zoltán
- A Notocactus nemzetségrıl 6. / Rácz László
- A sziklakert (2.) / Ficzere Miklós
- Kaktuszkiállítás a debreceni Nagyerdıben / Lukoczki Zoltán
- A tápoldatozás mellékhatása? / Ficzere Miklós
- Még egyszer Vitaflóra 8 / Rigerszi Zoltán
- Könyvismertetés: Tony Sato – Kaktusz kézikönyv / Papp László
- Növényritkaságok: az „Adenium obesum” / Epresi László
- Euphorbiákról / Nagy Imre
- AZTEKIUM – a Romániai kaktuszgyőjtık Egyesülete / Lırinc István
- Kaktuszos-suli / Deli Tamás

4. szám:
- Észak-India szukkulens növényei / Daphne Pritchard
- Tisztelgés az elıdök elıtt, avagy Vida Gézától Lungu doktorig / Dobota Petre
- Könyvismertetés: Mesembs of the World / Papp László
- A Notocactus nemzetségrıl 7. / Rácz László
- Euphorbiákról II./ Nagy Imre
- Kutyatejvirágúak: a változatosság bajnokai / Ficzere Miklós
- Növényritkaságok: a Jatropha podagrica / Epresi László
- Varjúhájfajok, mint a pozsgás sziklakert növényei / Ficzere Miklós
- Kedvenc medvetalpkaktuszaim / Barna János
- Kaktuszos-suli 2./ Deli Tamás
Ne feledje! Ezek a cikkek csak a Debreceni Pozsgástárban olvashatók! Ha a fent
bemutatott Pozsgástárak valamelyike – vagy akár az egész évfolyam – felkeltette az
érdeklıdését, nincs más dolga, mint meglátogatni webboltunkat, s máris
megrendelheti az aktuális Debreceni Pozsgástár mellé az Önnek tetszı régebbi
számokat!
*************************************************************************

Kaktuszkiállítás Szatmárnémetiben
Az Aztekium, a Romániai Kaktuszgyőjtık Egyesülete szervezésében 2010 május 19-25
között került megrendezésre az idei kaktuszkiállítás Szatmárnémetiben. A rendezvénynek a
korábbi évekhez hasonlóan a Helytörténeti Múzeum szolgált helyszínül. A társegyesület
meghívására több magyarországi győjtı is meglátogatta a kiállítást. A szombati szakmai
nap keretében elıadásokat hallgathatott a közönség. Ábel Gyızı az Ariocarpus nemzetség
szaporításáról tartott elıadást, illetve bemutatta a kecskeméti Dísznövénybarátok Klubja
kereteiben zajló kaktuszos életet, míg Feszt György a kaktuszokon leggyakrabban
elıforduló kórokozók és kártevık témakörében segítette az eligazodást. A rendezvény jó
apropóul szolgált, hogy Savu Mircea elnök úr átadja a Dr. Lungu emlékére alapított díjat,
melyet minden évben egy romániai és egy külföldi győjtınek ítélnek oda. Idén – érdemei
elismeréseként – a külföldi díjazott Libnárné Herceg Ilona győjtıtársunk lett, gratulálunk
neki és hasonlóan hasznos, aktív éveket kívánunk!

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendık június hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyőjtjük a jellemzıen elıforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

- A növények intenzív növekedésben vannak, rendszeresen öntözhetünk, kapjanak a
pozsgásaink sok fényt, de a növényházban tartott győjtemények esetében ügyeljünk a
megfelelı szellızésre!
- A tavaszi magvetések megérettek a pikírozásra, ne késlekedjünk, ha még ebben az
évben meg akarjuk erısíteni a magoncokat!
- A tavaszi virágzású fajok esetében levirágzás után elvégezhetjük a szükséges átültetést
- Ha szabadban tartjuk kaktuszainkat, már nyugodtan kitehetjük ıket, a túlzott
csapadéktól viszont óvjuk!
- A folyamatosan emelkedı hımérséklet lehetıvé teszi a vegetatív szaporítást, nyugodtan
elkezdhetjük a dugványozást, sarjleválasztást, elvégezhetjük az elsı oltásokat.
- Ha vannak növényeink, amelyek több éve ugyanabban a talajban tenyésznek, gyenge
tápoldattal pótoljuk a hiányzó tápelemeket!

Fotók: 1. o. jobbra fent: Notocactus herterii – Ábel Gyızı
3. o. balra: A szatmárnémeti kiállítás részlete; jobbra: Libnárné Icuka a Dr. Lungu díj
átvétele után
4. o. balra lent: Bryophyllum tubiflorum (virágzat) – Ábel Gyızı; középen: Lobivia
silvestrii– Ábel Gyızı; jobbra lent: Echinocereus rigidissimus var. rubispinus – Ábel
Gyızı
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