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Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők május
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek 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 pikírozással 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

BAGOTAI KAKTUSZBÖRZE SZLOVÁKIÁBAN
Május 12-én délelőtt 10 órától délután 16 óráig kaktusz börzét szervezünk a Bagotai
(Bohata-i) kultúrházban, melyre szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, akár mint
eladót, vagy vásárlót. Az eladók asztal foglalási díja asztalonként (80x120cm) és a hozzá
járó területtel (kb. 2 nm) együtt 3 €. A vásárlók számára a belépti díj ingyenes!. Minden
további információ a gklotton@gmail.com címen kapható.
Klotton Gábor/Gábriel Klotton

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, színvonalasnak tartják a Debreceni Pozsgástárt. Ezen
felajánlást 2012 tavaszán lehet megtenni, a 2011. évi jövedelmek bevallása alkalmával. A
felajánláshoz szükséges adataink az alábbiak:
A kedvezményezett neve:
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen.
Címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Levelezési címe: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
E-mail: nogo@freemail.hu
A kedvezményezett adószáma: 18555220-1-09
Számlaszámunk: 60600084-14000072, Hajdú Takarék Takarékszövetkezet.
FONTOS! 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 felajánlásukat 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!

Májusi összejövetel
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 2012. május 26-i összejövetelén megtekintjük
Tóth Norbert kaktusz és egyéb pozsgás gyűjteményét. Gyülekezés délelőtt ½ 10 órakor
Debrecen, Jósika u. 7/a sz. előtt.

Megállapodásunk alapján, akik előfizetnek a Debreceni Pozsgástárra, azok egy, az
újsághoz adott mellékletben román nyelven is olvashatják cikkeinket. A fordítást és a
román nyelvű mellékletet az Aztekium Egyesület biztosítja.
A 2012. évre a Debreceni Pozsgástár előfizetése a következő:
60 Lei, vagy 14 Euró, vagy 4000 Forint.
Az előfizetéshez bizalommal kérjék Nevezi János segítségét a
nevezi_ioan2006@yahoo.com címen.
Rezultatele colaborării se pot urmări deocamdată în Jurnalul MKPT și pe site-ul
Asociației Aztekium. Pe baza înțelegerilor dintre cele două asociații se preconizează ca abonații
din România la revista Debreceni Pozsgástár să primească și un supliment cu traducerea
articolelor în limba română, asigurată de Asociația Aztekium.

Abonamentul la revistă pentru anul 2012 este de: 60 de lei, sau 14 Euro, sau 4000 forint.
Pentru detalii vă rugăm să-l contactați pe dl. Nevezi Ioan, la adresa
nevezi_ioan2006@yahoo.co

Rendelje meg! Magyarországon a legolcsóbb!!
Ha érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok, ha a világ élvonalába tartozó
írásokat akar olvasni újonnan felfedezett növényekről, ha ismerni akarja
élőhelyüket, ha szeretné beszerezni ezeket a növényeket, ha meg akarja
ismerni otthoni tartási lehetőségüket, és ha mindezt egy színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő ismeretterjesztő folyóirattól elvárja, akkor
rendelje meg a

Debreceni Pozsgástárt!
Magyarországon a legolcsóbb! 2012-ben is még mindig csak 4.000,-Ft egész évben!
Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget
nem kell fizetnie!!
Mit adunk Önnek 4.000,- Ft-ért? Az évente négy alkalommal megjelenő
Debreceni Pozsgástárt, újságonként 60 teljesen színes oldalon, évente összesen
240 oldalt, kiváló színes képekkel. Mi fizetjük a postai költséget az Ön által
megadott címig kézbesítve! Ön jogosult mindazon kedvezményre, amely
megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait.
Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának
költségeit. 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 belföldi
rózsaszínű postai utalványon, vagy banki átutalással a Magyar Kaktusz és
Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület számlaszámára:
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
Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com

Már a nyomdában!

Látogatás a Tuzson János Botanikus Kertben
Társaságunk május 28-án látogatást szervezett a nyíregyházi Botanikus Kertbe. Arról most is
meggyőződhettünk, hogy megunhatatlan, hiszen mindannyiszor más és más arcát mutatja a
természet. Igazán szerencsések voltunk a kiváló időjárással és a látogatás időpontjával, mivel a
növények látványos virágzásában gyönyörködhettünk. hogy mit láttunk? Néhány képen
bemutatjuk, ami a látottaknak csak töredéke.

A japánkert tavaszi színekben.

A trópusi üvegház.

Virágzik a hatalmas Opuntia ficus-indica.

Fehér tavirózsa rózsaszín változata

Egyiptomi tavirózsák.

Valamit keresünk a kis patak partján?

A vízi jácintok is virágoztak.

Részletek a tulipán gyűjteményből.

A látogatás megszervezését ezúton is köszönjük a Nyíregyházi Kaktuszgyűjtők
Közhasznú Egyesületének, és személy szerint
Soltészné Torkos Tünde elnöknek és Bencze Sándor korábbi elnöknek.

Magok kiszedése másképpen.
Egyes kaktusz fajok magvainak betakarítása nehéz feladat, különösen, ha a fajok apró
magvúak, és ha az aszalt termések könnyen széttörnek, mint a Parodia, Stormbocactus, Rebutia
és mások fajok esetében. De lehet könnyíteni a betakarítást egy egyszerű szerkezettel, ami egy
átlátszó tartályból áll, amelyet gumidugóval lezárunk, és amelyben két csövet helyezünk el. Az
egyik cső rövidebb és vastagabb átmérőjű, ezt nevezzük szívócsőnek, míg a másik hosszabb,
vékonyabb és rugalmas. A már érett, száraz termést csipesszel vagy más alkalmas tárggyal
felnyitjuk. A vékonyabb rugalmas cső véget közelítjük a felhasított terméshez, majd a
vastagabb szívócsövet óvatosan megszívjuk. Ezáltal a tartály belsejében vákuum jön létre,
amelynek hatására a száraz termésre irányított vékonyabb csövön keresztül az apró magok
felszívódnak, és a magok súlyuk által a tartály alján összegyűlnek, ahonnan könnyen el lehet
őket távolítani. Hogy megakadályozzuk a por, és a magok felszívódását a szájunkba ezért a
vastagabb szívócsőre egy gyógyászati gumiszivattyút lehet felszerelni.
A módszert Szabó Imre (Mezőhegyes) ötletgazda tudtával elleste és leírta: Nevezi János,
Nagybánya, a román nyelvű szöveget magyarra fordította: Tar Sándor, Szatmárnémeti.

Felül balra a gumidugón átvezetett csövek, mellette
a gyűjtő üveg, és jobbra a készre szerelt
eszközünk.

A bal oldali alsó képen a korszerűsített,
gyógyászati gumiszivattyúval ellátott eszközzel
Szabó Imre megkezdte az apró, száraz magvak
„bevadászását”

Cikkek, mag és -növénylisták on-line!
A romániai Aztékium Egyesülettel közösen dolgozva elértük, hogy olvashatnak a Debreceni
Pozsgástárban korábban megjelent írásainkból. Ehhez csak az alábbi linkek valamelyikére kell
kattintaniuk, és máris megjelenik a romániai Aztékium Egyesület honlapjára feltett cikkünk.
Ezt a lehetőséget folyamatosan bővítjük. Alábbiakban a link felett egy-egy korábbi cikkünk
címe látható, így kiválaszthatja az érdeklődésének megfelelő témát. Mindig csak a linkre
kattintson!! Ha a bejövő lap tetején, a jobb oldalon látható magyar zászlóra kattint, akkor
minden egyebet magyarul is olvashat. Megjegyzés: ha a link egy kattintással nem működne,
akkor a következőt tegyék: a kurzorral álljanak a linkre, majd jobb egérrel egy kattintás, a
feljövő táblán pedig a bal egérrel egy kat. a hivatkozás megnyitása szövegre, és bejön a
választott tartalom.

Cikkek
Bemutatkozik a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136
Frommer István: A kaktuszok ébredése. A tavaszi teendők tízparancsolata.
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127
Ficzere Miklós: Melokaktusz szigetek és a turbános kaktuszok
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128
Ficzere Miklós: Szibériai oroszok, opuntiák és Ausztrália
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129
Szabó Imre: Nagy növények mozgatása
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=134
Tóth Norbert: Kaktusz leg-ek I. rész
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=135
A tisztelet szellemében. A kaktuszos élet jelesei. I.
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=137
A tisztelet szellemében. A kaktuszos élet jelesei. II.
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=138
A tisztelet szellemében. A kaktuszos élet jelesei. III.
http://www.aztekium.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=139

Eladó könyvek
http://www.aztekium.ro/forum2b/viewtopic.php?f=14&t=528

Növény- és maglisták / Lista de plante şi seminţe

Kiss László
https://acrobat.com/#d=TP4jU6KK9XbSyYjcAMvwXg
Tóth Norbert
https://acrobat.com/#d=gAKgnjdeI1WhDF*luss1vw
Gonda István
https://acrobat.com/#d=QsCPzEtvn4zZhegGlhHhvg
Cseh növény- és maglista
https://acrobat.com/#d=1DazV9kb2UQfKEleR8Id8w
Szunyogh Menyhért
https://acrobat.com/#d=p5M31WrB17U59kAQtJ3sHQ
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság (MKPT) maglista
magyarul:

https://acrobat.com/#d=klF57Cf1IAhlqRMPaV01sQ

románul:

https://acrobat.com/#d=-rMsNBUJ8UfCuJCLTW1xjg

Romániából a magvak megrendelhetők az Aztekium Egyesület aztekium@aztekium.ro email címén. Egy csomagban 20-30 szem mag található, többnyire tisztítva. Egy csomag ára 2
lej és tartalmazza a posta költségeket is. A rendelés ellenértéket kérjük postai utalvánnyal előre
elküldeni a következő címre:
Nevezi Ioan Str. Petru Rareş nr. 1 ap. 5, 430181 Baia Mare, Jud. Maramureş
A rendelés továbbítása csak az érték megérkezése után történik. A rendelésben elegendő beírni
a listán található kódot (Acal005, Ancis008, Astr005_10, stb.) és a kívánt mennyiséget. A
romániai minimális rendelés 3 csomag. A megrendelések május hónap folyamán jutnak el a
megrendelőhöz.
Comenzile din România se trimit prin email pe adresa: aztekium@aztekium.ro și se
plătesc anticipat în lei. Banii se trimit prin madat poștal pe adresa:
Nevezi Ioan Str. Petru Rareş nr. 1 ap. 5, 430181 Baia Mare, Jud. Maramureş
Un pachet conține 20 – 30 de semințe. Prețul unui pachet este de 2 lei în preț fiind incluse și
cheltuielile poștale. În comandă este suficient să treceți doar codul de sub specie (Acal005,
Ario005_4, Astr002_7, etc) și numărul de pachete solicitate. Comanda minimă este de 3
pachete. Comenzile vor fi transmise mai departe numai după sosirea banilor. Livrarea
semințelor se va face în cursul lunii mai.

A Debreceni Pozsgástár 3. számának előzetes tartalma
Kiss László
Mammillaria machucae sp. nov.
Nagy Sándor: A Gymnocalycium nemzetség élőhelyei. Az Észak-nyugati régió.
Oldřich Novák: Ismerjük meg a P. J. Šafárik Egyetem Botanikus kertjét Európa
2013-as Kulturális Fővárosában Kassán
Solti Ádám és Izar Arújo Aximoff
Schlumbergera ’candida’: egy különlegesen ritka faj? – avagy pusztán egyedi mutáció?
Katona József: A Lithops nemzetség. I. Felfedezésének 200 éves évfordulójára.
John A. Lavranos és Tom A. McCoy: Aloe saronarae
Ficzere Miklós: Filatélia: A Schlumbergera nemzetség
Prof. Dr. Lothar Diers: Pygmaeocereus bieblii spec. nov. Egy új faj peruból, a
Cordillera Blanca területéről
Dag Panco de Grid: A kaktuszok talaja. Harmadik rész. Egyes növényekről és
a talajjal való kapcsolatukról.
Kiss László: Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Lévai Menyhért és Magdolna
Kiss László: Etimológia szótár
Főszerkesztő a változtatás jogát fenntartja!

Könyvespolcra ajánljuk
2011-ben jelent meg Davide Donati és Carlo Zanovello könyve
Echinocactus címmel 88 oldalon, színes képekkel, melyek
többsége az élőhelyeken készült. Előfordulási térképek mutatják
minden faj és alfaj földrajzi életterét. Külön fejezet ismerteti
termesztési feltételeiket.
Ára: 28-36 USD beszerzési helytől függően

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: nogo@freemail.hu
A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Neowerdermannia vorwerkii

