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Kaktusz klub Felsőpetény

Már készül a 2. szám! Nincs külön tagdíj!
A Debreceni Pozsgástár csak 4.000,-Ft!
A 2. szám címlapja
Fizessen elő és vásárolja meg Magyarország
legolcsóbb, évente négy alkalommal,
negyedévente megjelenő növényekkel foglalkozó
ismeretterjesztő folyóiratát!
Egy újság terjedelme 60 teljesen színes oldal,
amely évente összesen 240 oldal!
Változatos és érdekes tartalommal elsőként
értesülhet új növények felfedezéséről.
Az előfizetési díj a 2011. évre változatlanul
4.000,-Ft!
Ezen összegért Ön bérmentesítve, postai címére
kézbesítve kapja meg az újságot.
Nagyon fontos!
Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság
megvásárlásának költségeit.
Ön szóban vagy írásban nyilatkozhat arról, hogy
akar-e tagja lenni Egyesületünknek vagy nem. Az
egyesületi tagság semmire sem kötelezi, de
feljogosítja az egyesületi életben való részvételre,
és igénybe vehet minden egyesületi tagnak járó
kedvezményt. Az előfizetés történhet a belföldi
rózsaszínű postai utalványon, vagy banki átutalással. A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú
Egyesületének számlaszáma: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési
díjat befizették!
Érdeklődés, információ: Szászi Róbert, e-mail: nogo@freemail.hu, tel.: 20/549-0956
vagy 30/425-6067 és Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

Tisztelt Kaktuszgyűjtő Társaink!
Iskolánkban kaktusz klub működik, melynek keretében gyönyörű sziklakertet hoztunk létre az
iskolaudvarban. Amennyiben nélkülözhető növényeik vannak, szívesen fogadjuk.
Tanítványaink nagyon lelkesen ültetik a kaktuszokat. Játékos foglalkozásokat, előadásokat
tart nekik Kovács István Úr, aki évek óta gyűjti a kaktuszokat. Kérem Önöket, támogassák
iskolánkat kedvenc növényeinkkel!
Köszönettel!
Szabóné Csorba Erika, tagintézmény-vezető
Iskolánk címe: Általános Iskola, 2611 Felsőpetény, Petőfi tér 1. Tel.: 06/20 46-87-020

Segítsen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Kérjük Önöket, hogy munkánk még jobb és sikeresebb elvégzéséhez szükséges anyagi
feltételek megteremtéséhez szíveskedjenek hozzájárulni személyi jövedelemadójuk 1%ának egyesületünk részére történő felajánlásával, amennyiben elégedettek egyesületünk
működésével, tartalmasnak és színvonalasnak tartják folyóiratunkat, a Debreceni
Pozsgástárt.
Ezen felajánlást 2011 tavaszán lehet megtenni, a 2010. évi jövedelmek bevallása
alkalmával. A felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve: Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete, Debrecen.
Címe: 4032. Debrecen, Poroszlay út 38. II. em. 5.
Levelezési címe: 4015. Debrecen, Pf.: 82
E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS megjegyzés: rendelkező nyilatkozatát tegye olyan szabványméretű borítékba,
amely a rendelkező nyilatkozat méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a
nyilatkozat beleférjen. Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon feladónak az Ön nevét,
lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan feltünteti!
Céljaink megvalósításáért tett felajánlásaikat egyesületünk Elnöksége és a Debreceni
Pozsgástár Szerkesztősége nevében előre is köszönjük.
Kérje meg családtagjait, barátait, ismerőseit, munkatársait, hogy jövedelmük 1%-át
Egyesületünk javára ajánlják fel.
Felajánlásukat köszöni az Elnökség!

A Lengyel Kaktusz és Pozsgás Társaságnak is
megtetszett a Debreceni Pozsgástár, mivel kölcsönös
újságcserét kérve megkeresték Társaságunkat. Kérésüket
természetesen örömmel fogadtuk, és megbeszéléseink alapján
a jövőben folyamatosan megküldjük egymásnak megjelenő
újságjainkat. A korábban megjelent példányok cseréje már
meg is történt. Akik érdeklődnek újságuk iránt, azok
Társaságunk könyvtárából kikölcsönözhetik. Cikkeik többsége
lengyel és angol nyelven olvasható.

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők április
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. A melegebb és naposabb időjárás beköszöntével egyre inkább életre kelnek kaktuszaink.
Egyeseknél már láthatjuk a kezdődő virágrügyeket. Egyre több növényen, a növény tetején
friss, üde elszíneződést tapasztalhatunk. Itt található a hajtáscsúcs a tenyészőcsúccsal. Ez a
változás növényünk téli nyugalmi állapotbóli ébredezését, de egyben azt is jelzi, az öntözés
elkezdhető. A hónap elején csak a permetezést javaslom még mindig, lehetőleg esővízzel a
derűsebb napokon, majd a hónap közepétől a melegebb, naposabb időben kis vízadagokkal be
is locsolhatjuk talajukat. Öntöző kannánk csőre legyen hosszú és a vége max. ujjnyi vastag.
Ez azért lényeges, hogy ujjunkkal a végét be tudjuk fogni, és ujjunk lazításával, nyitásával,
zárásával szabályozhatjuk a kifolyó víz mennyiségét. Az előbbi tanácsok már a szabadba
kihelyezett növényekre vonatkoznak. Akik benn a lakásban, pl. ablakban vagy ablak
közelében tartják kaktuszaikat, azok lehetnek bátrabbak az öntözéssel, hiszen a lakás
kedvezőbb mikroklímájában az éledezési folyamat legalább 3-4 héttel előbbre tart. Ez a
bátorság azért legyen visszafogott, óvatos! A növények testét ne nedvesítsük be, ha vannak
kinyílt virágok, azokra se öntsünk vizet. A legtöbb kinyílott virágra a ráöntött öntözővíz nincs
jó hatással!
2. Néhány leírás az áprilist tartja az átültetés legkedvezőbb idejének. Ez így lehet azoknál,
amelyek virágzási időszaka nem erre az időszakra esik. De ne ültessük át azokat a
növényeket, amelyek most hozzák bimbóikat, és készülődnek a virágzásra, vagy már
virágoznak! Most legfeljebb azokat ültessük át, amelyek nyáron, nyár végén, esetleg az ősz
elején virágoznak. Az átültetés legoptimálisabb időszaka a növény nyugalmi állapotának
időtartama. Ez a legtöbb növény esetében, beleértve a kaktuszokat és a többi pozsgás növényt
is, a mi éghajlatunkon a téli nyugalmi állapot. Ekkor éri a növényt a legkevesebb
„megrázkódtatás”, nekünk pedig ekkor lehet a legtöbb szabadidőnk. De ha most végzünk
átültetést, most is száraz földbe történjen. A cserepéből kivett növény gyökérzetéről laza
rázogatással, vagy ütögetéssel a föld nagyját távolítsuk el. Mivel a gyökérsérülések
elkerülhetetlenek, ezért árnyékos, száraz helyen hagyjuk a sérüléseket 2-3 napig beszáradni.
Ezt követően ültessük be az új földbe, majd 3-4 nap múlva óvatosan kezdhetjük öntözni.
3. A hónap elején már minden növényünket kitehetjük a szabadba esőtől védett helyre. A
napsugárzás veszélyeire még mindig figyeljünk oda, elkerülve a napégés lehetőségét. Már
dugványokat is vághatunk, ill. leválaszthatunk. A sebzett felületet ezeknél is be kell szárítani,
és csak a teljes beszáradás után ültessük be, és gyökereztessük.
4. Elkezdhetjük a megelőző növényvédelmet a hónap közepétől. Ha lehetséges, felszívódó
hatású rovar-, és gombaölő szerekkel védekezzünk, mivel hatásuk tartósabb a
kontaktszerekénél, a felszívódás ugyanakkor biztosítja a növényvédőszer eljutását a növény
minden részébe, habár ez a mechanizmus ma már kissé vitatott. Ne felejtsük ki a nedvesítő
szert sem a jobb hatás elérése érdekében! Ha a permetlét mikrocseppek formájában juttatjuk
ki, akkor a nyíló virágokra sem lesz kedvezőtlen hatással védekezésünk. A mikrocseppeket a
permetező legnagyobb megengedhető nyomásra való felpumpálásával állíthatunk elő
kisméretű fúvóka használatával. Ilyen permetezést csak teljesen szélcsendes időben
végezzünk, mert az alig látható cseppeket a legkisebb légmozgás is elsodorhatja nem kívánt
irányba.

5. Az úgynevezett „levélkaktuszokat”, mint Schlumbergera, Rhipsalis, Rhipsalidopsis,
Epiphyllum, Nopalxochia és egyebek, tartsuk vándorló árnyékban. A céljainknak leginkább
megfelelő vándorló árnyék lehet egy fa árnyéka, ahol az árnyékos és a napsütötte helyek a nap
mozgásának megfelelően változnak, és sok a szűrt fény is.
6. És eljött a télállós kaktuszos sziklakert beültetését már türelmetlenül várók ideje is!
Elkezdhetik az összegyűjtött növények és dugványok szabadföldbe való kiültetését.
Leghasznosabb szerszámuk egy hosszú fémcsipesz, egy keskeny, vékony lemezű és hegyes
kislapát, valamint egy tömködő fácska, amivel a behelyezett növény köré tömörítik a földet.
Azért jó, ha tövisálló bőrkesztyű viseletéről sem feledkeznek el!

Ficzere Miklós

Együttműködésünk útjai
A romániai Aztékium egyesület és a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság képviselői
Debrecenben találkoztak, ahol megbeszélték a két szervezet közötti együttműködés további
lehetőségeit. Megegyeztek abban, hogy egy évben két alkalommal találkozót szerveznek, az
egyiket Romániában, a másikat Magyarországon. Újságjainknál is megtalálták azt a közös
érdeket, amelynek mentén közös kiadásra is lehetőség lesz még ebben az évben. Ez utóbbi
esetben a megbeszéltek egy része már meg is valósult, másrészt folyik a közös munkálkodás.
A jó hangulatú megbeszélésen jelen voltak az Aztékium Egyesület részéről Mircea Savu
elnök és Nevezi János, Társaságunk részéről Ficzere Miklós, Herczeg István és Szászi Róbert.
Az alábbi képeket Nevezi János készítette a megbeszélés alkalmával, ezért ő sajnos nincs a
képeken.

A tavaszi növény átültetések idejének közeledtével Hírleveleinkben több részben
közreadjuk Magyarország különböző talajtani térképeit, remélve, hogy használatuk
segítséget ad az ültető keverékek elkészítéséhez. A térkép elforgatható, nagyítható,
kimásolható! Későbbi hírlevelünkben a térképek helyes használatáról is tájékoztatást
adunk.

Kaktuszok helyett most elhozták táncaikat!

A
Csapókerti
Közösségi
Házban mindig történik valami!
Debrecen város borversenyén a
vörös borok egyik bírálójaként
vettem részt. Mint kaktuszokkal
is
foglalkozónak
igazán
kellemes
meglepetés
volt
Brazília, Rio Grande do Sul
államából érkezett táncegyüttes.
Sok mindent megismertem már
az
államról,
főleg
erről
növényzetéről, de mostantól
nagyszerű
táncosai
is
megmaradnak emlékezetemben,
akik fergeteges és hangulatos
táncaikkal elkápráztatták a borverseny nagyszámban megjelent közönségét. A képen a két
ország barátságára utaló záró tánc egyik jelenete látható, a táncosok kezében a brazil és
magyar zászlóval.
Ficzere Miklós

Programajánló
Jöjjön el a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság soron következő előadására 2011.
április 30-án, szombaton. Kerékpáron Kanadából az USA-ba, egészen Kolorádóig.
Egy több részes sorozat első előadása:
Kertek és parkok San Franciscoban.
Előadó: Sarkady Gyula
Az előadás helye: Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti
Agip kútnál lévő Jánosi utca végén, a templomnál. Megközelíthető a 19-es
autóbusszal!). Kezdési időpont a jelzett napon: délután, 16 óra!
Az előadások ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Tudósítás egy jó hangulatú közgyűlésről
Dr. Urs Eggli tiszteletbeli tagsága

Március 26-án tartotta éves rendes közgyűlését a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság a
Csapókerti Közösségi Házban. Eddigi munkájuk elismeréseként a korábbi vezetőséget ismét
megválasztották újabb egy évre. Elfogadásra került a 2010. évi pénzügyi beszámoló és a
2011. évi pénzügyi terv is. Összességében a megjelentek egyetértésével találkozott az a
vélemény, hogy az egyesület a meglévő, bár egyre kevesebb probléma ellenére is jó úton
halad. Újságunk, a Debreceni Pozsgástár minden eddigit felülmúlóan színvonalas tartalommal
pontosan megjelenik. Az újság sikeres kiegészítőjévé vált a másfél éve megjelenő internetes
újságunk, a Hírlevél, amely az egyesületi élet fejleményein kívül rövidebb, de sokak számára
fontos szakmai tudnivalókat is közzé tesz. Az egyesületi összejövetelek alkalmával érdekes
előadásoknak lehetnek részesei az érdeklődők, amelyeken a megjelentek száma 20-30 fő
között kezd állandósulni. Sajnos, honlapunk az egyik leggyengébb pontnak számít, de ezen a
téren is fejlődésre számíthatunk az elkövetkező egy évben. Külföldi kapcsolataink nagyon
széles skálán mozognak, Romániától Új-Zélandig, Amerikán át Szaúd-Arábiáig,
Németországig és még sorolhatnánk.
Az egyéb napirendi pontok legfontosabbika Dr. Urs Eggli tiszteletbeli tagsága, a vele
történt előzetes megbeszélés alapján.

Dr. Urs Eggli 1986 óta a Sukkulenten-Sammlung, Zürich, tudományos munkatársa, és
szerkesztője az „Illustrated Handbook of Succulent Plants” című hét kötetes
monumentális könyvnek, amely a pozsgás növényekkel foglalkozók legalapvetőbb
„bibliája”. 1984-től szerkesztője az IOS (International Organization for Succulent Plant
Study, = Pozsgás Növényeket Kutató Nemzetközi Szervezet) kiadásában évente
megjelenő „Repertorium Plantarum Succulentarum” tudományos kiadványnak. Számos
publikációja megjelent a pozsgás növények botanikájáról, különösen azok
rendszertanáról és nevezéktanáról. Mint botanikus, terepkutatásokat végez DélAmerika szinte mindegyik államában. Személye és Egyesületünk között már évek óta
kiváló és eredményes kapcsolat alakult ki. Szinte első volt a külföldi szerzők közül, aki
egyik cikkének közlési jogát engedélyezte a Debreceni Pozsgástár számára. Ez a cikk
újságunkban 6 részben jelent meg „Az éjjel nyíló pozsgás növények és megporzóik”
címmel. A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság tiszteletbeli tagságát nagy örömmel
elfogadja, üdvözletét küldi a tagságnak, jó egészséget és eredményes munkát kíván
mindenkinek. Jókívánságait Társaságunk hasonlókkal viszonozza, és igen
megtisztelőnek tartjuk Dr. Urs Eggli tiszteletbeli tagságát.
Dr. Urs Eggli-t egyhangú szavazással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
tiszteletbeli tagjává megválasztotta.
Köszönet azon tagtársainknak, akik mintegy 200 km-ről érkezve is fontosnak tartották
megtisztelni közgyűlésünket jelenlétükkel. És köszönet a Közösségi Háznak, amely ez
alkalomból a szokásos 16 óra helyett már 15 órakor megnyitotta kapuit az érkezők számára.

Egy cikk utóélete
Az IOS (International Organization for Succulent Plant Study, = Pozsgás Növényeket Kutató
Nemzetközi Szervezet) kiadásában évente megjelenő „Repertorium Plantarum
Succulentarum” tudományos kiadvány 60. számában a kiemelt cikkek bibliográfiájában
említi Kiss László: Austrocactusok című írását, különös tekintettel az illusztrációs anyagra.
Ez a cikk a Debreceni Pozsgástár 2009. 3. számában jelent meg.

Látogatás a mexikói Charco del Ingenio Botanikus Kertben címmel tartott
előadást Dr. Buglyó Péter. De nemcsak az említett Botanikus Kert növényeit mutatta be,
hanem láthattunk képeket Mexikó fővárosáról, vidéki városairól, tájairól, azok parkjairól,
növényeiről. Sajnos, most képekkel nem tudjuk szemléltetni előadását, amelyen 24 fő jelent
meg.

Magot a Magtárba!
Tisztelt Olvasóink!
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2011-ben is meghirdeti a magakciót!
Felhívással fordulunk minden kertbaráthoz, növénykedvelőhöz és
gyűjtőtárshoz, akinek módja, lehetősége van saját termelésű és szaporítású faj
azonos, vagy ismert élőhelyi megjelöléssel rendelkező maggal (terméssel)
hozzájárulni magakciónk sikeréhez. Kérjük, juttassák el magfelelősünk címére
a felkínált adományokat, és szíveskedjenek megadni a nemzetség és faj nevet
(vagy a nemzetség és élőhely megnevezését), továbbá a magfogás évét. Ha
lehetséges, a magokat megtisztítva vagy termésben küldjék meg egyesületünk,
vagy a magfelelős címére.
Magfelelős címe:
Németh Jánosné 2700 Cegléd, Mérleg u. 9. sz. E-mail:
nyuszoka5@freemail.hu
Fáradozásukat előre is köszöni az Elnökség.

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen
4078 Debrecen, Haláp tanya 93. E-mail: gedeontamas@gedeon-tanya.hu
Címlapkép: Conophytum frutescens. Készítette: Katona József

