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Kaktusz klub Felsőpetény

A Debreceni Pozsgástár csak 4.000,-Ft egy évre!
Nincs külön tagdíj!
A Debreceni Pozsgástár 2011. 2. számának tartalma:
1. Szabó Gábor
A fajfenntartás ösztöne
2. Solti Ádám
Egy közkeletű tévedés – ’Epiphyllum Ackermannii’
3. Ficzere Miklós
Az areolák nodális hálózata: Fibonacci-szám és Fibonacci-szerkezet.
Nincs bizonyíték a kaktuszok letörpülésére!?
4. John J. Lavranos és Tom A. McCoy
Aloe roeoeslii (Aloaceae), egy szép új faj Észak-Madagaszkárból
5. Ficzere Miklós
Filatélia: egy különös első napi boríték
6. Veres Gábor
Észak-Amerika télálló kaktuszai XI. Befejező rész
7. Nagy Sándor
A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei. Élőhelyek Argentínán kívül
8. Prof Dr. Lothar Diers
Új faj Bolíviából: a virágszínekben gazdag Lobivia krahn-juckeri.
9. Ruff József
Erkélylakó kaktuszok
10. Tóth Norbert
Barangolások „Kaktuszországban”. A zapotékok földjén.
11. Botos Júlia
Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Bencze Sándor
12. Kiss László
Mammillaria berkiana
13. Kiss László: Etimológia szótár

Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Egy rövid hír: Szászi Róbert 20-as mobilja megszűnt, helyette a másikat hívják!!

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.: 30/425-6067 és Tóth
Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail:
cactusdraco@gmail.com

A 2. szám címlapja

Kedves Gyűjtőtársak!
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Online elektronikus
újságjából bizonyára értesült arról, hogy honlapunk fejlesztés alatt áll. Ehhez a fejlesztő
tevékenységhez keresünk olyan segítőket, akik szabadidejük egy kevéske részének közhasznú
felhasználásával egy-egy rész szerkesztését vállalnák. Ha kedvet érez a szerkesztéshez, vagy
valakit tud javasolni, kérjük jelentkezzen a gedeontamas@gedeon-tanya.hu címen.. Keressük azt
a segítőt is, aki a neten barangolva ingyenes hirdetéseket, lineket és egyebeket figyelné.
Ajánlásaikat szívesen vesszük.
Segítségüket előre is köszöni

az MKPT Elnöksége.

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők május hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, melyek
pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.

1. Májusban már nagyon sok kaktusz elkezdi virágzását. Az üvegházban, fóliasátorban
tartottak hamarabb, a szabadba kihelyezettek későbben virágzanak, de ez utóbbiak virágzása
hosszabb időre kiterjed a természetesebb, időjáráshoz jobban igazodó körülmények miatt. Ha
magot szeretnénk fogni, akkor a virágokat finom szőrű ecsettel mi is beporozhatjuk, társulva a
méhecskékhez.
2. Dugványozásra, oltásra május az egyik legkedvezőbb hónap. A növényi részek már
vitálisak, az alanyok is állapota is kedvező, mivel azok fejlődése megindult és nedvdúsak. Az
oltásokat végezzük a legmelegebb napokon. Még jobb, ha ez párás meleggel társul.
3. A magoncok első tűzdelésének, szaknyelven pikírozásának is eljött a legalkalmasabb ideje.
A píkírozással ne várjunk addig, míg a magoncok hirtelen fejlődésnek indulnának, mert ezzel
egy kedvező fejlődési folyamatot szakítunk meg. Különösebb kárt nem okozunk a
késlekedéssel sem, de az éves fejlődési potenciál nem teljesül úgy ki, mint az időben elvégzett
tűzdelésnél.
4. Akik pincében, vagy egyéb félhomályos helyen teleltették növényeiket és még csak most
helyezik el a szabadban, nagyon vigyázzanak, mert az erős napsugárzás komoly károkat
okozhat. Ezért árnyékos helyet keressenek, vagy árnyékolással szoktassák növényeiket a
napsütéshez. A szoktatás ideje 2-3 hétig is eltarthat. egyes növények pirosas színeződése a
növény napsugárzás elleni védekezését mutatja. Az elszíneződés egy bizonyos mértékig nem
káros. Idővel, ahogyan a növény hozzá szokik a napsütéshez, ez az árnyalat eltűnik, és
fokozatosan visszatér az eredeti szín. Az epifita jellegű kaktuszokat („levélkaktuszok”) és a
Tillandsiákat helyezzük valamilyen fa lombkoronája alatti árnyékba valamelyik alsó ágra
felfüggesztve.
5. Az üvegházban, fóliasátorban elhelyezett növények igénylik a szellőztetést. A szellőztetés
mértékét igazítsuk a külső hőmérséklethez. Mértéke szabályozható ventilátorral, ill. többkevesebb nyílászáró nyitásával és zárásával. Nagyobb melegben intenzívebb, kevésbé meleg
időben lanyhább szellőztetés javasolt. Most már öntözhetünk a következő szabály
betartásával: az egyik öntözést mindig akkor kövesse a másik, amikor a cserép talaja
teljesen kiszáradt!!
6. Végezetül egy nagyon fontos, de sokszor elmulasztott feladat! Sokakban felvetődhet,
miért pusztul el látszólag ok nélkül egyik-másik növény? Az ok keresését kezdjük a cserép
aljának megtekintésével, amikor sokszor az ott lévő nyílások fehéres eltömődését figyelhetjük
meg. Az eltömődés oka az öntözővíz talajban való lefelé szivárgása közben feloldódott
különböző sók és ásványi anyagok kiválása. A kiváló anyagok a nyílásokat eltömik, a
fölösleges víz nem tud elfolyni, és a talajban szinte észrevehetetlenül pangó víz növényünk
kipusztulását okozza. Ezért soha se feledjük el átnézni tavasszal cserepeink alját, és az
észlelt eltömődéseket egy alkalmas eszközzel, pld. ecset végével, vagy egy megfelelő
fadarabbal vagy bármi egyébbel távolítsuk el.
Ficzere Miklós

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!
Iskolánk címe: Általános Iskola, 2611 Felsőpetény, Petőfi tér 1. Tel.: 06/20 46-87-020
Köszönettel: Szabóné Csorba Erika, tagintézmény-vezető
Fentieket támogatva a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság is kéri tagjait, hogy küldjenek
fölösleges növényeket, gyökereztethető dugványokat az iskola részére. Mindenki segítségét
előre is köszöni az Elnökség.

Utolsó lehetőség! 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 tavaszi növény átültetések időszakában Hírleveleinkben több részben közreadjuk
Magyarország különböző talajtani térképeit, remélve, hogy használatuk segítséget ad az
ültető keverékek elkészítéséhez. A térkép elforgatható, nagyítható, kimásolható!
Használati tájékoztatás a következő oldalon!!

Tájékoztató a genetikai talajtérképek használatához
A 18. Hírlevélben közzétett Magyarország genetikai talajtérképe a főbb talaj típusokat
tartalmazza. A 19. Hírlevélben lévő a talajok kémhatását és mész állapotát területi
eloszlás és kiterjedés szerint, míg a mostani térkép a különböző csernozjom talajokról
tudósít. Hogyan használjuk? Pld. gyengén savanyú csernozjom talajt keresünk. A pH
térkép gyengén savanyú talajokat jelöl többek között a folyók természetes árterülete
mentén. A csernozjom talajok térképén ezeken a folyó menti területeken terasz
csernozjom típusú talajt találunk, amely a pH térképünk szerint enyhén savanyú, vagyis
kitűzött célunknak megfelel. Keresési célunkat végeredményben térképeink
egybevetésével találhatjuk meg. Természetesen mindenki olyan talajt keressen, ami
lakóhelyéhez legközelebbi előfordulású. A továbbiakban is folytatjuk a különböző talaj
típusok térképeinek közre adását, pld. genetikus erdőtalajokét, genetikus kőzethatású
talajokét. Persze, nem árt kissé elmélyedni a különböző talaj típusok megismerésében.
(-fm-)

Programajánló
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság következő programja 2011. május 28-án,
szombaton:
Tavaszi látogatás az Erdőspusztákon.
Túravezető: Szászi Róbert
Találkozás helye: május 28-án délelőtt 9 órakor a halápi buszmegállóban, ahol
Szászi Róbert várja a gyülekezőket.
A látogatás során megismerjük az Erdőspuszta pozsgásnövényeit, a magyar nőszirmot,
a honos orchideákat, fákat, cserjéket, madarakat, állatokat. Eljut az Erdőspuszta ritkán
látható szép helyeire. Fényképezőgépet ne hagyják otthon!!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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.

Március 26-án Dr. Buglyó Péter tartott előadást Látogatás a mexikói Charco del
Ingenio Botanikus Kertben címmel. Külön öröm volt számunkra, hogy a szép számban
megjelent érdeklődő között üdvözölhettük Kolovics József szigetvári tagtársunkat, aki erre
jártában fontosnak érezte megjelenését összejövetelünkön. A képek némi bepillantást
engednek a botanikus kert látnivalóiba.

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: Discocactus horstii

