33.

Hírlevél
2012. június
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

Megjelent a Debreceni Pozsgástár legújabb, 2012. 2. újságja!
Szemelvények a tartalomból.
Örömmel adtunk helyet annak a cikknek, amelyben
Oldřich Novák a Bemutatkozik a 47 éves Kassai
Kaktuszgyűjtők Klubja című cikkében megismerteti
az ottani kaktuszgyűjtés múltját és jelenét. Elmondja,
hogy „az utóbbi években a klubban változtak a
módszerek és a tevékenységi formák. A tavaszi
kiállításhoz csatlakozott egy őszi kiállítás is. Mélyült az
együttműködés a legfontosabb partnerrel (Botanikus
Kert UPJŠ), részt veszünk a tavaszi és őszi Nyitott ajtók
kereskedelmi napokon, valamint 2009-től közösen
rendezzük meg a „Tüskés növények szépsége”
elnevezésű kiállításokat. A Kassai Kaktuszgyűjtők
Klubja már népszerű a városban is, hiszen az elmúlt
négy évben már meghívták a tavaszi és őszi „Kert”
kiállításokra, de Eperjesen (Prešov) is részt vettünk
különböző rendezvényeken. Védnökséget vállaltunk egy
civil szervezet, és a „Rubicon” autista gyermekek
iskolája fölött Myslava községben, ahol létre hoztuk a
„Zöld kaktusz osztály”-t egy állandó kaktusz kiállítással.”
Gonda István és Szúnyogh Menyhért évről-évre tervszerűen látogatják a szlovák és cseh
kaktuszgyűjtőket, és már sokadik cikküket olvasva e témában, bizony rengeteg hasznos
ismeretre, tapasztalatra tehetünk szert. A mostani írás, Gonda Istvántól Ha szeptember, akkor
Csehország!, nem szűkölködik érdekes fordulatokban. Mint megjegyzi tréfásan „azonban egy
dolgot nehezményeztem: több falun áthaladva harangszó fogadott bennünket! Azért még nem
kellene félreverni a harangokat, mert megjelenünk a faluban! Később rájöttem, hogy nem
miattunk szólt, csupán a delet jelezték. Celákovicé-be érve újból szembesültünk azzal a nehezen
megszokható dologgal, hogy az utcákban a házszámok nem emelkedő számsorrendben, és nem
páros-páratlan oldal szerint találhatók. Cervinka úr utcáját megleltük gond nélkül. A házat
beazonosítani nehezebb volt. Ezért ahol láttunk növényházat megálltunk és becsengettem.”
Egy másik helyen „Tomás Duben segített a kocsihoz vinni a vásárolt növényeket. Itt átadtuk
neki az ajándékunkat, a Debreceni Pozsgástár több példányát, amikbe azonnal bele is lapozott,
és különös véletlen folytán éppen ott nyitotta ki, ahol a két évvel ezelőtti látogatásunkról írtam.
Mosolyogva mutatta a fotót: „Ez az én növényem” - mondta.”
A Mammilláriák kedvelői ez alkalommal sem maradnak újdonság nélkül, mivel Thomas Linzen
és Rudi Schumacher írásukban Új Mammilláriák Mexikó Chihuahua államából:
Mammillaria sinforosensis és változatai címen új taxonok felfedezéséről adnak hírt.
Megtudhatjuk, M. Hils 1988 óta részletesen foglalkozott természetes környezetükben ezekkel az
eddig kultúrában ritkán nevelt növényekkel, különösen azért, mert hihetetlenül szép az
elterjedési terület látványa, és a meglehetősen érintetlen természet teljesen elbűvölte.
Tanulmánya eredményeként meggyőződött arról, hogy elszigetelt fekvése miatt az e területen
lévő populáció jellemző habitusú, de a több mint 100 km-nyi távolság a M. lindsayi
típusélőhelyétől indokolja, hogy az itt található populáció elkülönített változatot képviseljen.
Részben elterjedt volt a M. lindsayi var. cobrensis n.n., melynek leírása hasonlatos az
Areponapuchi-beli sárga virágú M. lindsayi var. cobrensis Hils növényhez, és található egy
piros virágú forma El Divisadero-ban M. lindsayi var. rubriflora Hils (Hils 1993) néven.
A lenyűgöző táj mellett a növénykedvelők számára ismertté váltak a két új Mammillaria
populáció érdekességei is. Ennek eredményeként több kaktusz barát látogatta meg a területet.

Sybille és Klaus Breckwoldt írtak a Sinforosa kanyonbéli megfigyeléseikről, és arra jutottak, az
ott növő Mammillaria még leíratlan (Breckwoldt & Breckwoldt 2005). De felkeltették a
figyelmet W. Plein (2006), R. E. Stanley (2006), és H. Rogozinski (publikálatlan) írásai is erre
a rendszertanilag tisztázatlan populációra a Barranca del Cobre-ból, és a részben leíratlan
populációra a Sinforosa kanyonból. Az új taxonok eltérő jellegzetességeit táblázatba foglalva is
tanulmányozhatjuk ebben az élvezetes olvasmányban.
Nagy Sándor folytatja leírását a Gymnocalyciumok élőhelyeiről. Ebben a részben A Cuyo
régió érdekességeiről olvashatunk, és utazásunkat folytatjuk San Luisban, majd attól északnyugatra, illetve dél-nyugatra. Ahol barangolunk, az egy hegyvidéki történelmi és bortermelő
terület: a Cuyo. Közben kiderült az is, hogy a gyűjtők főleg az utak mentén talált növények
adatait rögzítették, nagyon kevés volt a nagyobb területre kiterjedő, feltáró jellegű adatgyűjtés.
Össze kell vetni a történelmi Cuyo és a Bortermelés térképét, és rögtön jól látható, ezeken a
területeken a „szőlő szent és sérthetetlen” növény. A fajok számának csökkenése az ember
tevékenységére vezethető vissza, amely jelentős földterületeket szakított el a természettől, és a
korábban meglévők mellé nagy kiterjedésű szőlőtermelő mezőgazdasági területeket hozott
létre. Jó, mondhatná valaki megnyugtatásként: -”Argentínában az utóbbi években jelentősen
csökkent a szőlőtermelés”-, de ne gondolja senki, hogy Gymnocalyciumot fognak a helyére
telepíteni!!
Lothar Diers és Wolfgang Krahn: Fehér virág, mint ismertetőjel. Új faj Bolíviából a
Sulcorebutia roberto-vasquezii. A szerzőpáros egy újabb faj első leírását közli és
megállapítják: „Ilyen előzmények után nem tekinthető csodának, habár az itt leírt faj
felfedezője a „Sulcorebutiások” körében a Sulcorebutia vasqusiana által jól ismert Roberto
Vasquez számára valóságos csoda volt, amikor orchideák és broméliák után kutatva, a keleti
Andokon keresztül történő vándorlása során hirtelen egy kis kaktusz előtt találta magát, amely
fehéren virágzott! Megvizsgálta és azonnal Sulcorebutiaként azonosította. Hihetetlen és
meglepő, mivel a szokásos „tudományos” vélemény szerint itt egyáltalán nem lehetnének
Sulcorebutiák!”
Petró Attila és Vasas László: Hogyan készítsünk szép növényfotót? A sorozat II. részében a
színekről, a mélységélesség fontosságáról és a fény fajtáiról, valamint szabályozásának
lehetőségeiről olvashatunk. Ne felejtsük el, hogy színes világot fotózunk, használjuk tudatosan
a színek egyedi és egymásra való hatását! Sok, jól sikerült kép pusztán a színeknek köszönheti
szépségét. Egy virágzó kaktusz, egy szép, tarka rét, vagy egy hangulatos őszi csendélet
domináns meghatározója a szín. Igen látványos hatást és ezzel együtt kellemes színharmóniát
érhetünk el, ha a színkörön egymással szemben lévő színeket, az ún. komplementer (kiegészítő)
színeket állítjuk a képen egymás mellé. A legfontosabb elv, amit be kell tartanunk a
virágfotózás során, hogy a főtéma legyen a legélesebb, a háttér pedig minél homogénebb,
elmosódottabb. Ez utóbbira azért van szükség, hogy a „világos kompozíció” elve érvényesülni
tudjon, ne legyen a háttérben zavaró, a figyelmet elterelő részlet.
Újabb élvezetes olvasmány Botos Julianna: Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Komporály Zsolt
bemutatása. Egy rövid, mosolyt fakasztó részlet: Az ajándék növény Opuntia microdasys,
magyarul füles kaktusz volt. Megjegyzem, amikor feleségem méltatlankodik főleg a tél előtt, és
mondja, minek ennyi kaktusz, mert a téliesítés, valamint tavasszal a növények kihordása az
egész családnak munkát ad, akkor már ismeri a válaszomat is. Ilyenkor azt mondom: - Hogy is
kezdődött el az én kis gyűjtögetésem? Hiszen tudod, mindent Neked köszönhetek! Mikor a
Főiskolára jártam, szobámba Bolívia kaktuszait kezdtem gyűjteni, tudván, ezek a növények
mennyire szeretik a vizet, és mivel a falon voltak polcokon, mindenki megöntözte őket,
annyira, hogy sokszor a falon is csorgott a víz. A feleségemtől kapott kaktuszom is jócskán
kapott a locsolkodásból, és hozott egy hosszú hajtást, amiről azt hittem, virág lesz belőle, de
tévedtem, mert elkezdett fonnyadni. Gyorsan vettem egy szakkönyvet, melyből megtudtam,
ilyenkor vissza kell vágni, és így sikerült megmenteni.

- Zsolt! Ez volt a Te nagy szerencséd, hogy megmentetted a feleséged által kapott füles kaktuszt,
mert ellenkezőleg lehet, hogy kaptál volna egy másik fülest, de azt kaktusz nélkül.
Minden kezdet nehéz! Panelházban laktunk, szerencsére keleti, nyugati és déli ablakok is
nyíltak. Az ablakok elé szereltem üveg polcokat anyukám bosszúságára, mivel takarítás közben
előfordult, levert belőlük néhányat. Mikor már kb. 25o db kaktuszom lett, a család besokkolt a
mindent átrendező látványra, és megmondták, ennyi elég, többet már ne vegyek! Akkor jött a
mentőötletem!...
…- Sok mindent elmondtál, de azért szeretném megkérdezni, vannak e kedvenc növényeid?
Igazából nincsenek kedvenceim. Sokféle növényem van, mint ahogy említettem, minden evő
vagyok. A Melocactusok, amelyből készletem 12o-13o db, jelenleg több törődést kapnak,
remélve, hogy minél előbb sapkásodnak. Már van vagy 3o db, ahol ennek jele már jól látható.
A többit olvassák el a Debreceni Pozsgástárban.
Néhány oldal a Debreceni Pozsgástár 2012. 2. újságjából:

Megszüntetett postafiók!
Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Magyar Kaktusz és Pozsgástársaság a
4015 Debrecen, Pf. 82. postafiókját megszüntette!
Kérjük, erre a címre semmilyen küldeményt ne adjanak fel!
Érvényes címünk az alábbi: 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
Kérjük, csak és kizárólag ezt a címet használják postai küldeményeik feladásakor.

Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás! Figyelem! Címváltozás!

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők június
hónapra
E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat,
amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik.
1. Májusban, júniusban már minden bizonnyal gyarapítottuk gyűjteményünket vásárolt
növényekkel. Figyelmesen vizsgáljuk meg, nem fertőzöttek-e valamilyen kórokozóval, állati
kártevővel. Óvatosan emeljük ki cserepükből is, mert csak így vehetjük észre a gyökértetveket.
Ha bármilyen tünettel találkozunk, és nem tudjuk meghatározni mibenlétét, akkor az
egyszerűség kedvéért széles hatásspektrumú és felszívódó (szisztemikus) gombaölő és
rovarírtószerrel egyaránt permetezzünk. A melegebb időjárás kedvez az állati kártevők
szaporodásának és tevékenységük is felerősödik, ezért különösen figyeljünk az atkák, csigák és
levéltetvek jelenlétére.
2. Növényeinket bátran öntözhetjük, akár hetente kétszer is, de mindig akkor, ha már talajuk
kiszáradt. Hűvösebb, borult időben egy-egy öntözés kihagyható. Tápoldatot is használjunk a
gyártó cég által javasolt töménységben és gyakorisággal. Különösen javasoljuk a Vitaflóra
kaktuszokhoz kifejlesztett tápoldatának alkalmazását.
3. Időszakunk továbbra is alkalmas az oltások elvégzésére. Ha magoncaink is vannak, úgy
ezeket árnyékoljuk az erős napsugárzás elleni védekezésül.
4. Az éjszakai és nappali hőmérséklet különbsége kedvez növényeink fejlődésének, ha nyílt
helyen tartjuk őket. Zárt térben azonban figyeljünk a sokkal erősebb felmelegedés lehetőségére,
és feltétlenül szellőztessünk. Ez időjárástól függően folyamatos lehet, hiszen a friss levegőt
igénylik kaktuszaink, de más pozsgásaink is.
5. Ismerjük fel a legveszélyesebb gomba okozta megbetegedéseket az alábbi képek alapján.

phoma torrens vírus fert.

botrytis cinerea fert.

fusarium fertőzés

Ficzere Miklós
A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2007. 2. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és
más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló gombás betegségei és az ellenük való
védekezés című cikkében.

A nagybányai „Kaktusz Expo”

Jelentős esemény részesei voltunk Nagybányán 2012 május 12-én. A szatmári AZTEKIUM
Kaktuszgyűjtők Egyesülete fennállásának XX. évfordulójára kiállítást szervezett. A kiállítás
résztvevői között jelen voltak a szlovákiai és a debreceni gyűjtők is. A jelenlegi kiállítás nívóját
egy tematikus filatéliai és képeslapok kiállítása is emelte. A debreceni gyűjtők kaktuszokat és
virágaikat ábrázoló színes képeslapokkal jeleskedtek. A hely kiválasztása, a növények szakszerű
elhelyezése együtt emelték az önmagában is értékelendő kiállítás színvonalát. Évek óta szeretek
részt venni hasonló eseményen, mint néző, és élvezni a természet csodáit, a kaktuszok
változatosságát gyűjtő barátaim körében. Ebben az évben én is részt vettem egy tematikus
filatéliai anyaggal, különböző nagyságú és fajtájú kaktuszokat és virágaikat bemutató bélyeg
sorokkal, elsőnapi borítékokkal, maximumlapokkal, az elmúlt 50 év során összegyűjtöttekből. Ez
a kiállítás megtekinthető lesz Szatmárnémetiben is 2012 május 18-tól a Múzeum előcsarnokában.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt, a nagybányai és a szatmárnémeti gyűjtők.
Szatmárnémeti, 2012. május 12.
Lőrincz Tibor mérnök, az AFFR tagja
Szatmárnémeti

A kiállítás plakátja

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság kiállítási tablója

A kassai Kaktusz Klub érdekes
kompozíciója.

Készül a tematikus bélyegek
kiállítása.

A jubileumi kiállítás egy részlete.

Látogatás a kassai kaktuszgyűjtők kiállításán, Kassán.
Kedves barátunk, a Szlovákiában élő Dankó István meghívásának tettünk eleget április végén,
amikor három napos program keretében ismerkedtünk az ottani kaktuszgyűjtés eredményeivel.
2012. április 27-én István ragyogó szervezésében ellátogattunk Kassára, ahol megtekintettük a
kassai kaktuszgyűjtők 10 napig tartó kiállítását, melynek helyszíne az egyetemi Botanikus Kert
központi épülete volt. A Botanikus Kerttel való igazán kiváló együttműködésüket és a Kert
önzetlen segítségét, támogatását bizonyítja, hogy a Kert aktív közreműködésével készült el a
kiállítótér fogadótermében megépített, az élőhelyet és növényeit bemutató installáció. A
kiállításról legszebben az alábbi képek mondják el a valóságot.

Az élőhelyi képek tárlata és az ízlésesen megépített sziklakertek.

Sziklakert jukkával, agavéval és kaktuszokkal. A jobb oldali képen látható sziklakertnek mintha
természetes folytatása lenne a háttérként alkalmazott hatalmas, textilre nyomtatott poszter.

Ugyanaz a sziklakert egy másik pontról nézve. Nem volt könnyű lefényképezni a falba beépített akváriumok
egyikében örökmozgóként ide-oda úszkáló ráját.

Bonszájnak kialakított pozsgásnövények tetszetős edényekben. A kiállított növények nagy része üveges vitrinben
került elhelyezésre, így a képen láthatók is.
Képek: Ficzere Miklós

Tájékoztató a 2012. május 26-ai elnökségi ülésről.
A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület elnökségi ülésen határozott arról, hogy a
jogelődök elismerésével és vállalásával ebben az évben, augusztus 20-a körüli napokban a Debreceni
Virágkarnevál kísérő rendezvényeként több napos nemzetközi Kaktusz és pozsgásnövény kiállítást és vásárt
rendez az 50. évforduló tiszteletére. A rendezvényen magyarországi, romániai és szlovákiai gyűjtők vesznek
részt. A kiállításon a növényeken kívül tematikus bélyegek, élőhelyi képek, gyermekrajzok és az egyesület
létét, tevékenységét bemutató dokumentumok is láthatók lesznek. Jelen lesznek olyan személyek, akik 1962ben elindították a debreceni szerveződést az akkor megengedett és tűrt szakköri formában. És lesznek, akik
a korai eseményekről, az évek során bekövetkező változásokról emlékeznek. Kérünk mindenkit, aki az
elmúlt 50 év bármely időszakáról rendelkezik személyes emlékekkel, bármilyen írásos dokumentummal,
fényképpel, az legyen szíves jelentkezni a cactusdraco@gmail.com címen. Egyben várjuk mindazok
értesítését, akik valamilyen formában készek segíteni jubileumi kiállításunk sikerét, de várjuk ötleteiket is.

Látogatás Tóth Norbert gyűjteményében
Május 26-án délelőtt egyesületi programunk keretében meglátogattuk Tóth Norbert kaktusz és
pozsgásgyűjteményét. Mivel a lakóépületen kívül szinte minden helyet fóliaházak, üvegház,
kaktuszos sziklakert és növények tárolására használt asztalok és állványok foglaltak el, így bőven
akadt látnivaló. A szemlélődést jól kiegészítette, vagy inkább fűszerezte a bográcsban rotyogó
slambuc étvágygerjesztő illata. Látogatásunk alkalmával üdvözölhettük a Sátoraljaújhelyről
érkezett Novák Jánost is.

A gyülekezés és csendes szemlélődés percei.

A zsúfolásig betelt egyik fóliaház.

Termetes Ferocactusok csoportja.

Novák János és felesége érkezése.

A képeket Herczeg István készítette.

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

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.

Érdekességek innen-onnan!
Gonda István mezőtúri gyűjtőtársunk tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy gyűjteményében
rendhagyó módon virágzott egy Sulcorebutia crispata LH 1448 növény, mivel a virágok a
növénytest csúcsán is előtörtek!

Rendhagyó jelenségekről, érdekességekről köszönettel várjuk mások híradását is!

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: L

