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Szatmárnémetiből Tar Sándortól kaptuk az alábbi levelet:
„1973-ban megjelent az első román nyelvű könyv a kaktuszokról. Ennek 1975-ben megjelent a
második kiadása magyar nyelven. A szerző Petre Dobrotă számtantanár, az akkori kor egyik
legnagyobb román gyűjtője, aki 2014 nyarán meghalt. Nagyon ritka a könyv román és magyar
nyelvű változata egyaránt, nem nagyon lehet sem könyvtárban, sem a piacon megszerezni. A
könyvről Herczeg István jóvoltából van egy szkennelt változat, rajta a szerző dedikálásával a
magyar gyűjtőtársak és Pista számára, amit Pista 2008-ban tett látogatása alkalmával írt a szerző.
Az eredeti román nyelvű könyvnek is meg van a szkennelt változata, mind kettőről csináltam pdf
formátumot. Én 2013-ban beszéltem a szerzővel, és szóbelileg beleegyezett, hogy ezek a
változatok fel legyenek téve az internetre. A román változatot feltettem már a mi honlapunkra.
Átküldöm a magyar nyelvűt, ha gondoljátok, tegyétek fel a digitális könyvtárba, maradjon meg az
utókornak.
A dedikációk fordítása:
Szeretettem és megbecsülésem jeléül az összes magyar barátaim számára Herczeg István barátom
révén. 2008. szeptember.
Szeretettel adom ezt az első román nyelvű könyvet a kaktuszokról tiszteletem jeléül Herczeg István
barátomnak. 2008. szeptember 13.
Tar Sándor, Szatmárnémeti”
Készséggel és örömmel teszünk eleget Tar Sándor barátunk levelében írtaknak. Honlapunkon
magyar nyelven bárki elolvashatja és le is töltheti Petre Dobrotă könyvét, amely valóban
szakirodalmi ritkaságnak számít. A könyv eléréséhez kérjük, kattintsanak a következő linkre:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/petre-dobrota-cactusii-kaktuszok-magyar-nyelven-pdf
A képeken Petre Dobrotă és könyve, a Cactușii (Kaktuszok)
Tisztelettel és barátsággal emlékezünk a szerzőre!

Néhány héttel ezelőtt egy érdekes kertre figyeltem fel, melynek különlegessége a sok-sok cserépbe
ültetett számtalan különféle növény. Közöttük megtalálható pozsgás és nem pozsgás, kaktusz és
selyemkórófélék, májvirágok, harangvirágok, liliomok, és még lehetne sorolni. Érdeklődésemre a
kert gazdája, Kalásziné Daronkó Ilona, aki fáradságos munkával magvetéssel is sok növényt
felnevel, a következőt válaszolta:
„A kertemet évek óta telepítem át cserepekbe. Sajnos a régi teljesen elgyomosodott, tönkrement!
Kb. 3000 cserepem van, meg a magvetés. Ott 1500-2000 db. Tapasztalatom szerint kb. a magok
harmada kel ki, és kb. a harmada nő fel.
Úgy gondolom, ennek ellenére megéri. Sok olyan növényhez lehet hozzájutni, amit egyébként
lehetetlen megszerezni.
Van elég pusztulás is, figyelmetlenség, időjárás miatt! De egyre több ritka, kényes növényt meg
tudok tartani, ami nagy öröm!”
Ezúton köszönjük Ilona hozzájárulását, amiért képeit feltehettük honlapunkra. Minden
növénykedvelő gyönyörködhet növényeiben, aki a következő linkre kattint:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/kalaszine-daronko-ilona-novenyei
(FM)
És egy kis ízelítő a különleges kert képeiből:

Írta: Nagy Sándor
Az előzőekben eljutottunk Detlev Metzing német biológus, Gymnocalycium szakértő 2012-ben
megjelent, a nemzetség új rendszertani felosztásának első három (Microsemineum, Pirisemineum,
Muscosemineum) alnemzetségéig. Ami még hátra van:
4. Scabrosemineum alnemzetség: Gymnocalycium albiareolatum, bayrianum, castellanosii,
glaucum, horridispinum, hossei, monvillei, mint típusfaj, mostii, nigriareolatum, oenanthemum,
pugionacanthum, rhodantherum, ritterianum, spegazzinii
5. Macrosemineum alnemzetség: Gymnocalycium angelae, denudatum, a típusfaj, horstii,
buenekeri, hyptiacanthum, mesopotamicum, paraguayense
6. Trichomosemineum alnemzetség: Gymnocalycium bodenbenderianum, quehlianum típusfaj,
ochoterenae, ragonesei
7. Gymnocalycium alnemzetség: Gymnocalycium amerhauseri, andreae, baldianum, berchtii,
bruchii, calochlorum, capillaense, carolinense, erinaceum, fischeri, gibbosum típusfaj, kieslingii,
kroenleinii, neuhuberi, reductum, robustum, schroederianum, taningaense, uebelmannianum
Közben megtudtuk azt is, hogy a szerző rendszertani felosztását a legfrissebb kutatási eredmények
- mint a fajok rokonsági és származási kapcsolataik - alapján illetve azok figyelembevételével
állította össze. A Gymnocalycium nemzetségre elvégzett vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a
nemzetség őse, a mai Argentína északnyugati és Dél-Bolívia hegyvidéki területein jelent meg. Ez
valószínűleg egy nagy növény lehetett, hengeres vagy hordó alakú, rostos gyökérrel, és lédús,
színes gyümölcsökkel. Rendkívül hosszú időn keresztül fejlődött ez a vonal, melynek ősi formája
hasonlított a mai G. saglionisra. Az idővel nőtt az eloszlás földrajzi területe, sok új taxon jelent
meg. A távoli területeken, ahol valószínűleg szigorúbbak, változatosabbak (szélsőségesebbek)
voltak a környezeti feltételek, ott morfológiai különbségek alakultak ki. Összességében az idő
múlásával a növények kissé átalakultak, csökkentették méretüket, sok rokon taxon közel kerültek
egymáshoz, a növények általában nagyon hasonlóak annak ellenére, hogy a különböző csoportok
már régóta kialakultak és ugyanazon a földrajzi területen élnek. A Gymnocalycium saglionis az
egyetlen faj, amely megfelel a mag morfológiáján alapuló osztályozásban a Microsemineum
alnemzetségre leírtaknak. Ezért a fennmaradó fajoknak egy új nevet javasolt, ez lett a
Scabrosemineum. Emlékeztetőül legyen itt Schüetz, a Gymnocalycium nemzetség besorolásának
egy részlete 1986-ból:
Microsemineum alnemzetség:
Saglionia fajcsoport: G. saglionis
Hybopleura fajcsoport: G. acorrugatum, G. achirasense, G. bicolor, G. cardenasianum, G.
carminanthum, G. hybopleurum, G. monvillei, G. mostii, G. multiflorum, G. oenanthemum, G.
schuetzianum,G. tillianum, G. valnicekianum
Calochlora fajcsoport: G. calochlorum, G. capillense, G. leptanthum
Loricata fajcsoport: G. bayrianum, G. spegazzinii
Mazanensia fajcsoport: G. albiareolatum, G. ambatoense, G. castellanosii,G. ferrari, G.
chiquitanum,G. glaucum, G. guanchinense, G. hossei, G. mazanense, G. nidulans, G.
nigriareolatum, G. paediophilum, G. ritterianum, G. weissianum
4. A Scabrosemineum alnemzetség DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till és Chiapella,
American Journal of Botany 98(11): 1841–1854. 2011.
Típus faj: G. monvillei DeMaio, Barfuss, R. Kiesling, W. Till és Chiapella 2011

A faj "történetét" (ill. szinonimáit) a Cactus art nursery Honlap
az alábbiakban írja le: Echinocactus monvillei Lemaire 1838,
Echinocactus multiflorus J. D. Hooker 1845, Gymnocalycium
multiflorum (J. D. Hooker) Britton & Rose 1918,
Gymnocalycium brachyanthum Gürkan 1907, Gymnocalycium
monville ssp. brachyanthum (Gurke) H. Till 1993,
Gymnocalycium oursellianum (Cels ex Salm Dick) és Ito,
érvényesen nem tették közzé. Gymnocalycium schuetzianum
H. Till & Schatzl 1981, Gymnocalycium achirasense H. Till &
Schatzl ex Till & Schatzl 1987, Gymnocalycium monville v.
achirasense (H. Till & Schatzl ex Till) H. Till 1993,
Gymnocalycium horridispinus G. Frank ex Till 1987,
Gymnocalycium monvillei ssp. achirasense (ex G. Frank) H.
Till 1993. Az előző részben említett The Plant List 30
szinonimáját említi.
A taxonómia illetve az irodalom következetesen három alfajt ismer el:
- Gymnocalycium monvillei ssp. achirasense (H. Till & Schatzl ex H. Till) H. Till
- Gymnocalycium monvillei ssp. brachyanthum (Gürke) H. Till
- Gymnocalycium monvillei ssp. horridispinum (G. Frank ex H. Till) H. Till.
Az ellenmondások igazolására a hazai irodalmak közül Libnár Antal könyvéből idéznék:
"Köztudott, hogy a G. monvillei egyedei igen változatos formákban képesek megjelenni, úgymint a
növény színe, a tövis hossza és színe tekintetében. Ezért az a véleményem, hogy semmi alapja a
különféle változatoknak vagy formának.."
Hans Till az 1970-es évektől nagy figyelmet szentelt ennek a fajnak. A saját és gyűjtőtársainak
tapasztalatait, észrevételeit folyamatosan jelentette meg az osztrák Gymnocalycium folyóiratban.
Vezetője volt az osztrák Eugendorfban megtartott évenkénti tanácskozások kapcsán az európai
Gymnocalycium kedvelők családjának. Igyekezett megértetni, hogy a viták alapja az eltérő
földrajzi vagy ökológiai igényű eltérések, és ezek vezetnek a nemzetség morfológiai
sokszínűségéhez, és az ebből adódó elkülönüléshez, esetleg szétágazáshoz, illetve az alfajok
kialakulásához. Mint írta: "Jelenlegi ismereteink elvezettek minket arra, hogy a G. achirasense, G.
brachyanthum, G. horridispinum, monvillei és G. schuetzianum fajok egy különböző alakú,
többféle alakban is előforduló fajok,
amelyek egymással szoros összefüggésben
vannak, mint alfajok. A teljes elterjedési
terület magában foglalja Córdoba
tartomány nyugati területein keresztül San
Luis tartomány északkeleti területeit." Az
IUCN vörös listáján jelenleg a
Gymnocalycium monvillei szerepel, mint
nem veszélyeztetett, mert egy viszonylag
széles sávban bőséges az előfordulása a
védett területeken, és nincs jelentős
fenyegetettsége.
Tekintettel arra, hogy a fajok természetes
élőhelyeit a terepen dolgozók és kutatók
szigorú titokként kezelik, így az e sorok
írásáért felelős, csak az irodalomban
szereplő adatokra hagyatkozhat. Sajnos, a
hivatalosnak tekinthető gyűjtőszámok is
csak
„postai
irányítószámként”
használhatók. Metzing fenti térképe, gondolom némi támpontot ad az eligazodáshoz. A
Gymnocalycium albiareolatum nevét onnan kapta, hogy a növények areolái fiatal korukban erősen

fehér gyapjúval borítottak. Ez a faj egy nagyon kicsi és zárt területen él, Argentína La Rioja
tartományában Villa Sanagastától 2 km-re délre az úton, illetve Villa Bustos-nál, 1000 m
tengerszint feletti magasságban.
Gymnocalycium bayrianum élőhelye Argentína, Tucumán, Sierra de Medina, Sierra de Nogalito,
900-1600 m, továbbá Salta, délkeleti részén, a La Hoyada és El Brete településeknél, 900-1100 m
tengerszint feletti magasságokban található.
Gymnocalycium castellanosii és a csoport tagjainak földrajzi eredetét a vadonban elsősorban a
Sierra de Malanzán, La Rioja tartomány hegyláncaiban, hegyeiben, de Los Llanos del Porongo, de
Abajo, a Arganarez és Ulapes. Ezek a taxonok 500 és 1000 m közötti tengerszint feletti
magasságokban találhatók.
Gymnocalycium glaucum élőhelye a száraz hegyi régióban, La Rioja és Catamarca tartományok
határán Argentínában, 650 m és 1700 m magasságban. Ezek a növények megtalálhatóak továbbá a
Sierra de Copacabana hegyeiben, és a Campo de Velasco, egyre magasabb és meredekebb lábánál
is.
Gymnocalycium horridispinum faj egyetlen településen ismert Salsacate-től délnyugatra. A
szakértők megállapították: ez a faj veszélyeztetett, mert ez egy nagyon kis helyen él, és ki van téve
az emberi fosztogatásának.
Gymnocalycium hossei a sziklás lejtőkön virágzik Argentína La Rioja tartomány észak-keleti
részén. Elterjedt a Mazan és Anillaco között is, északról délre. Megtalálható a messzi északon a
Sierra Velasco, és a Cuesta de la Cebilla hegyeiben. Ezen faj esetében is megfigyelhető az
egyszerűsítés szándéka. Metzing elkötelezett a fajok számának és a szinonimák csökkentése
mellett. A G. mazanense, a G. nidulans, és a G. weissianum fajokat például meg sem említi,
mintha már homály fedné őket.
A Gymnocalycium mostii csoportot jellemzik az erős tüskék, a fehér virágok, sötétpiros torokkal.
Eredeti élőhelye Argentína Sierra Ischilin, Córdoba tartomány, de kiterjed tovább nyugat felé La
Rioja tartományba. Metzing nem említi, de 1934-től (Jajo) van egy taxon, melyről John Pilbeam
könyvében (Gymnocalycium - A Collector's Guide, 1995) ezt írja:.." G. valnicekianum szorosan
kapcsolódik a G. mostiihoz: 7-9 radiális tövis vagy több, 1-6 központi tövis, fehéres-szürke, csak
csúcsa sötét, majd később egyre szürkébb.."
Gymnocalycium nigriareolatumról Backebergtől tudjuk, hogy a faj elfoglalja Sierra de Graciana
és a Sierra de Ancasti hegység mindkét oldalát, amely keletre fekszik Catamarca várostól, 500 és
1500 m tengerszint feletti magasságban.
A Gymnocalycium oenanthemum egy igen kicsi, 1500 km2 területen él Catamarca tartományban ezen belül is csak két helyen Kiesling és Ferrari (2009) szerint, 800-1300 m tengerszint feletti
magasságban.
A Gymnocalycium pugionacanthum egyedei igen nagy területet foglalnak el Catamarca
tartományból északra és nyugatra a Salar de Pipanaco medencében, ahol nőnek 900 m és 2500 m
tengerszint feletti magasság között. Ennek a növénynek két különböző neve van mind a gyűjtők,
mind a szakirodalom szerint. Detlev Metzing nem fogadja ezt a helyzetet, hanem Hans Till, aki
már ekkor súlyos beteg, valamint fia, Walter Till ellenében a Gymnocalycium catamarcense faji
státuszát elvéve, azt a Gymnocalycium pugionacanthum faj szinonimájának tekinti. A vita azonban
folytatódik. Ugyanis a közelmúltban megjelent (Schuetziana Volume 6, Number 1, 2015)
tanulmányban az olasz M. Meregalli és T. Kulhánek cseh specialista, egy új taxont fedezett fel
Catamarca tartomány dél-nyugati részén, keletre Tinogasta városától a Sierra de Zapata
hegységben. Javasolják, hogy a H. Till és W. Till által 1995-ben leírtakra építve, ezt a taxont
önálló fajnak tekintsék: Gymnocalycium schmidianum (H. & W. Till) Meregalli & T. Kulhánek.
Gymnocalycium rhodantherum faj egy igen kicsi, kb. 1500 km2-es területen él Catamarca
tartományban, ezen belül is csak két helyen 800-1300 m tengerszint feletti magasságban. (Kiesling
és Ferrari 2009.)
Gymnocalycium ritterianum a www.gymnocalycium.org cseh honlap szerint La Rioja
tartományban a Sierra Famatima hegységben 3000-3500 m tengerszint feletti magasságban él. Ezt
cáfolják a Vörös Lista munkatársai: ”Úgy tűnik, hogy ez rossz, mert nem utal semmi, hogy
Gymnocalycium nőne ezen a magasságon... A faj nem található semmilyen védett területen…

Nagy valószínűséggel 1500 m és 2200 m közötti magasságokban, a Chaco magaslati legelőin él..".
Rausch és Ritter volt, akik jelentős szerepet játszottak a dél-amerikai kaktuszok katalogizálásában.
Rausch ezzel a növénnyel állít emléket gyűjtőtársának. Több mint 30 évvel ezelőtt leírt, G.
ritterianum még mindig eléggé ritka a gyűjteményekben. Gymnocalycium spegazzinii jól ismert
faj a gyűjteményekben. Élőhelyén széles körűen, igen gyakran fordul elő hatalmas területen,
Észak-Argentina Catamarka és Salta tartományaiban. Tenyészik különböző természeti
adottságokon, különböző magasságokban (1600-3400 m) és nagyon különböző talajtípusokon. A
legdélebbi központ Capillitas 2700 m magasan északra Andalgala környékén (Tucuman
tartomány), míg az északi határ a Quebrada del Toro (Salta tartomány), 3400 m tengerszint feletti
magasságban.

Ez a kis növény nagyon változó megjelenésű, sok alfaját és változatát írták le. Elsősorban a
tövisek változékonysága zavarba ejtő. A tövisek száma, hossza, vastagsága, és színe nagyon
változó, lehet fehér és rózsaszín, piros, barna, vagy koromfekete, szalmasárga. A tövispárna nagy,
három, öt, hét, kilenc vagy több tövis helyezkedik el. Hosszúságuk körülbelül 3-5 cm, ezek
gyakran átfedik egymást és összefonódnak. Virágok tölcsér alakúak, fehér vagy halványrózsaszínűek, liláspiros torkuk van. Mivel a túlzott vagy rossz időben végzett öntözésre érzékeny,
javaslom, hogy a nyári nyugalmi időszakban (július-augusztus) erre figyeljünk. Kezdetben én nem
figyeltem erre, és gyökérrothadásban elpusztult 1-2 szép növényem.
Nagy Sándor, Jászberény

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz
Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni
Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: nogo@freemail.hu vagy
nogorobert@gmail.com Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik
feladatom, és szeretnék napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék
kellemetlenséget okozni a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben
előfordul egy-két kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani,
amennyiben e tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!
Szászi Róbert
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KERTÉSZETI SZEMLE
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK
AZ ORSZÁGOS MAGYAR
ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK
KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK
HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA

A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA
Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN

Júniusban legtöbb növényünk teljes fejlődésben van, az öntözés is ehhez
igazodik. Meleg időben, persze nem a déli órákban, miután a száraz növényeket
egyenként megöntöztük, — alaposan megpermetezzük a növényeket. Ha valami
baj van, ilyenkor segíthetünk a legkönnyebben dugványozással, oltással vagy
átültetéssel. A rövid ideig zárt ablak vagy üvegbura (uborkásüveg) alatt tartott
növények hamarosan újra fejlődésnek indulnak. Ha növényeinket üveg alatt
tartjuk, úgy vigyázzunk nehogy az, elmúlt borús-hűvös időjárásban napsütéstől
elszokott növényeink hirtelen sok napfényt ne kapjanak, meg ne égjenek. Az
árnyékolás persze csak rövid ideig tartó, nem túl sűrű legyen. A legtöbb
szukkulens növénytől eltérően most kezdik meg pihenési idejüket a
Conophytum és Opthalmophyllum fajok, némely Euphorbiák, mint pl. az E.
nerifolia és a legtöbb mediterrán Aeonium. Ezeknek a konzervatív növényeknek
az életritmusát sajnos nem tudjuk átállítani kultúrában sem, mert hazájuk
nyári száraz klímájának megfelelően ilyenkor minden körülmények közt
elvesztik lombjukat vagy burkolják magukat a régi testecskék száraz bőrébe.
Túlzott öntözéssel ezek a növények fejlődésre nem kényszeríthetők, legfeljebb
elpusztulnak a részükre terhes vízadagoktól. A kaktuszok oltására vonatkozólag
(az oltás technikáját képekkel már a múlt évben ismertettük) mégegyszer
megjegyzem: csak akkor oltunk, ha pusztuló növények megmentésére ez az
egyetlen mód, vagy hogyha olyan fajokról van szó, melyek a mi, eredeti
termőhelyi viszonyaiktól feltűnően 'különböző viszonyaink közt, saját
gyökerükön meg nem élnek vagy csak satnyán fejlődnek, mint pl. az
Echinocereus tuberosus vagy az Epiphyllum fajok és változatok. Az oltásnál
ügyeljünk arra, hogy az alanyok magasak ne legyenek, hogy azok az oltvány
fejlődése során úgyszólván egészen a földbe kerüljenek. Ha oltáskor az alany
természete miatt magas törzsre kényszerültünk oltani, ezen később úgy
segíthetünk, hogy az alanyt a teljes összeforradás után röviddel az oltvány alatt
levágjuk és ezt dugványként kezelve, meggyökereztetjük.

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 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 rovarirtó szerrel 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.

Csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan
felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen
színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne?

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240
oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! 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. Az előfizetés történhet
belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú
Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú 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

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára
Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek
elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények
(sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az
adományozott magvak eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet.
Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek
fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara
A magvakat a következő címre küldjék:
Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308
E-mail: n.tunde73@gmail.com
Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra
kész állapotban küldik meg a fenti címre.

11. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok, Károlyi kastélypark,
Fehérvárcsurgó
Sajtóközlemény
Az immár hagyománnyá vált, 11. alkalommal
megrendezésre kerülő Európai Dísznövény és
Kertművészeti Napok (kiállítás, vásár és konferencia) a
Károlyi József Alapítvány szervezésében, a „Virágos
Magyarországért” és a „Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetsége” védnöksége alatt és Herczegh
Anita, a köztársasági elnök felesége díszelnökségével
június 5. és 7. között kerül megrendezésre a
fehérvárcsurgói Károlyi kastély felújítás alatt álló
parkjában.
Az idei rendezvény díszvendégei – Franciaország
mellett – Luxemburg és Lettország, az EU 2015-ös
elnökségét ellátó országok. Lettország a híres «Ligo»
virágos nyári napforduló ünnepség bemutatásával,
Luxemburg
képviseletében
pedig
a
Nemzeti
Örökségvédelmi
Hivatal
igazgatója
tart
konferenciaelőadást a nyitónapon. Az események
harmadik
alappillérének,
Franciaországnak
a
képviseletében egy szakember igen fontos és közös
európai problémánkról, a virágok és a méhek közeli kapcsolatáról beszél, valamint arról, hogy a
méhek számának fogyatkozása miatt a méznek milyen kilátásai várhatók.
A szombati konferencia kiemelt témái: „Tájépítészeti inspirációk és botanikai kincsek: Az ókori
Egyiptom, Japán és az európai kolostorok...”
A több mint 90 stand (növénytermesztők és –forgalmazók, kerti kiegészítők és bútorok gyártói és
forgalmazói, világítás- és öntözéstechnikai cégek, kézművesek, kertészetek, iskolák,
kertépítészek) mellett több kiállítás is várja a látogatókat: régi botanikai könyvek kiállítása
Ambrus Lajos magángyűjteményéből, az erdélyi kastélyparkokról Dr. Fekete Albert, a Budapesti
Corvinus Egyetem tanára szervezésében, a Fejér megye legszebb magánkertjei fotókon
együttműködve a Fejér Megyei Hírlap napilappal, mindemellett említést érdemel a Magyar
Foltvarró Céh virágos patchwork kiállítása, Angyal Zsuzsa botanikai témájú kerámiái, valamint a
kincsesbányai Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjainak „Vadvirágok” című kiállítása.
Mint minden évben, idén párizsi úttal lesz gazdagabb a legszebb stand tulajdonosa.
Nem szabad megfeledkezni a dendrológiai sétákról, amelyek keretében is bejárható a felújítás alatt
álló park.
A megnyitó ünnepség pénteken a lett Oskars Patjanko csoport ingyenes koncertjével zárul.
Információ: angelica@karolyikastely.hu;
fekete.agnes@karolyikastely.hu;
www.karolyi.org.hu;
www.karolyikastely.hu

Június 5. péntek
10:00 A standok megnyitása csak a szakma képviselőinek
12:30 A Napokat megnyitják
Őexcellenciája M. Roland Galharague, a Francia Köztársaság Nagykövete
Ms. Sintija Paura, a Lett Köztársaság Nagykövetségének Helyettes Misszióvezetője
Dr. Horváth István, a Luxemburgi Nagyhercegség Tiszteletbeli Konzulja
Károlyi György és Angelica, a rendezvény házigazdái
13:30 Zárt fogadás
14:00 Látogatók fogadása
A kiállítások
- Virágos textil faliképek a Magyar Foltvarró Céhtől
- Ambrus Lajos, Botanika könyvtára
- Dr. Fekete Albert (Corvinus Egyetem, Budapest): „Erdélyi kastélykertek”
- Fotókiállítás Fejér megye legszebb magánkertjeiről együttműködésben a Fejér Megyei Hírlap napilappal
- Angyal Zsuzsa keramikus: „Nyiladozik a világ, a virág, ide nézz, oda nézz, virul a határ!”
- A kincsesbányai R.M.Á.I. Kazinczy Ferenc Tagiskola Vadvirág szakkörének fotókiállítása
14:30 Díszvendég előadások
14:30 Aija Žagariņa, Rita Garaissils Virág Dizájn Iskola, Riga, Lettország :«Lïgo», a nyári napforduló
virágünnepe”
15:00 Patrick Sanavia, Service des sites et monuments nationaux, Luxembourg: Luxemburgi
Nagyhercegség: változatos örökség kis területen”
15:30 Frédéric Delbac, Laboratoire Microorganismes: Génome et Environnement, France: „ „Halálraítélt
méhek? Okok és konzekvenciák"
17:00 Ingyenes ünnepi megnyitó hangverseny A lett Oskars Patjanko Csoporttal
14:00 - 18:00 Parklátogatás lovasfogaton

Gyermekprogram

19:00 Standok zárása
Folyamatosan: szabadtéri büfé és étteremek

Június 6. szombat
9:00 Standok megnyitása a látogatóknak
Előadások
11:00 Marton Géza: „Lettország napórái”
A konferencia kiemelt témái:
„Tájépítészeti inspirációk és botanikai kincsek”
„Az ókori Egyiptom, Japán és az európai kolostorok...”

14:00 Dr. Ola El Aguizy, Kairói Egyetem, Egyiptom „Füvészélet az ókori Egyiptomban”
14:30 Dani Zoltán, Japánkert-iskola, Szentendre : „Japán kertek Japánban és Európában”
15:00 Zólyomi Zsolt parfumőr „Ősi növények az ősi illatokban a japán füstölőtől az egyiptomi illatosítási
szokásokig és a bibliai illatokig”
15:30 Fráter Erzsébet biológus, gyűjtemény kurátor, Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót :„«Bambuszban talált
leány» – mondák, mesék, mítoszok a növényekről”
16:00 Freya Virágszalon: Virágkötészeti bemutató
17:00 Botanikai séta a parkban Dr. Kósa Géza dendrológussal, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont, Nemzeti Botanikus Kert (Vácrátót) vezetőjével
Könyvdedikálás (Stand U8)
- Fráter Erzsébet (biólogus, Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót): „Mesés növények, növényes mesék” /
- Fráter Erzsébet: „Erzsébet királyné esete a rozmaringgal” /”
- Mészáros László: „Virágok éneke”
Gyermekprogram
10:00-18:00 Parklátogatás lovasfogaton
11:00-12:00 Thalmeiner Tünde kertészmérnök: Fenntartható kertészkedés gyerekekkel a 'Szamóca' tanoda
standjánál (Stand 26)
15:00-19:00 Kertészeti műhely (Stand 4)
16:00 Zólyomi Zsolt fitobiológus, parfümőr: „Illatos műhely: az illatok varázsa” (Stand U9)
16:30 Marton Géza napóra műhelye gyerekeknek (Stand F5)

Június 7. vasárnap

19:00 Standok zárása
Folyamatosan: szabadtéri büfé és éttermek /

9:00 Standok megnyitása a látogatóknak
11:00 A Freya Virágszalon: virágkötészeti bemutató
14:00 Előadások
14:00 Hortobágyi T. Cirill Perjel: „Monostori gyógynövény tradíció Pannonhalmán”
14:30 Szupp Vilmos: „Dél-Afrika pozsgásairól”
15:00 Ambrus Lajos, „Pomológia és irodalom”
15:00 Gaja Környezetvédő Egyesület, a Humusz Szövetség Fejér Megyei Tagszervezete, Székesfehérvár
(Stand 6b):
- A komposzt elkészítésének bemutatása
- Környezeti tanácsadás, vízvizsgálat
- Ökolábnyom-számítás
15:30 Botanikai séta a parkban Dr. Kósa Géza tanítványaival
16:00 Könyvdedikálás
Halmos Monika: „Virágkonyha” (Stand U8)
16:30 A „Legszebb stand” cím odaítélése (a díj szponzorai a Károlyi József Alapítvány és a párizsi
Balassi Intézet)
Gyermekprogram
10:00-18:00 Parklátogatás lovasfogaton
10:30 -11:00 Marton Géza napóra műhelye gyerekeknek (Stand F5)
11:00-12:00 Thalmeiner Tünde kertészmérnök: Fenntartható kertészkedés gyerekekkel a 'Szamóca' tanoda
standjánál ” (Stand 26)
15:00-18.00 Kertészeti műhely (Stand 4)
19:00 Standok zárása
Folyamatosan: szabadtéri büfé és éttermek

Előadás és kiállítás a Földesi Karácsony Sándor Általános
Iskolában

Az előadást tartotta és a kiállítást berendezte Nagy József, Mikepércs.

A Debreceni Pozsgástárban 2. részéhez érkezett Fábián László: Alberto Vojtěch Frič, egy
rendkívüli életút címen megjelenő sorozata. Sajnos, Frič személyével kapcsolatos minden
fényképet hely hiányában nem tudtunk közreadni, ezért most és majd a későbbiekben is,
hírlevelünkben tesszük lehetővé olvasóinknak a kimaradt képek megismerését. Képek és
képaláírások Fábián Lászlótól, akinek ez alkalommal is köszönetünket fejezzük ki.

Festmény, a képen is látható, Frič jóval idősebbnek látszott, itt még nem volt 60 éves sem.

Frič emléklap

Német nyelvű magkínálata
Frič munka közben

Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven.
Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages.

cultorum
cum
cumarinia

von dem Züchter
tenyésztésből származó
mit
valamivel együtt (-val, _vel)
benannt nach dem Geruch Cumarin-féle
abgestorbener
Waldmeister(Cumarin)-Pflanzen

cumingii
Cumulopuntia

Cuming, W.

cuneata, cuneatus
cuneifolius
cuprea
cupreatus, cupreata
cupula
curassavica,
curassavicus
currundayensis
curvispina
curvispinus,
cuspidatus
cuzcoensis
cyaneus
cyanophylla
cyanus
cyclus

keilförmig
keilblättrig
kupfrige
kupferfarbig, kupferfarbige
der Becher
von die Insel Cuvacao

cylindracea,
cylindraceus
cylindricus,
cylindrica
cylindropuntia
cymbiformis
cymbidium
cymochila
cymosus
cytoplasma

Cuming-féle
összezsúfolt termetű-, feltornyozott,
felhalmozott Opuntia
ék alakú, hegyes
éklevelű
réz
rézszínű, rézsárga
serleg, pohár, kupa
Curacao szigetről való

aus Zero Currunday, Peru
krummdornige
gebogen stachelig
lang zugespitz
aus Cuzco in Peru
blaublättrig
kornblumenblau
der Blattquirl, der Qirl, der Wirtel
der Blattkeis
zylindrische

Currundayból való
görbe tövisű
hajlott tövisű
lándzsahegyű, hosszúhegyű
Cuzcóból való /Peru/
kék
kéklevelű
búzavirágkék
örv
hengeres

walzig, zylindrisch

hengeres testű, hengerszerű

säulen-Opuntia
zimbelförmig gefässig
zimbelartig

oszlopos-, hengeres Opuntia
csónak alakú, edényszerű
csónakszerű
ólom(fehér) ajakú
bogas virágzat
sejtfolyadék

trugdoldige Blüte
gesamt heit der Zell Bestandteile

D
dacikus
dactylifera

siebenbürgisch
dattelfruchtend

Készítette: Kiss László (Orosháza)

erdélyi
datolyatermő
Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza)

2015 I. féléves programja
Január 31, szombat: MKPT elnökségi űlés
Február 28, szombat: A kanadai Sziklás-hegység nemzeti parkjai
Előadó: Cséke László
A 2014 októberében elmaradt előadás pótlása
Március 28, szombat: MKPT közgyűlés
Május 9, szombat: Kaktuszok a növényvilág nagy túlélői
Előadó: Szászi Róbert
Május 30, szombat: Látogatás a megújult és kibővült Debreceni Egyetem Botanikus Kertben.
Az előadások helye és ideje
Csapókerti Közösségi Ház, Debrecen, Süveg u.3. (a Kassai úti Agip kútnál lévő Jánosi utca végén,
a templomnál). Kezdési időpont a jelzett napokon: délután, 16 óra! Megközelíthető a 19-es
autóbusszal!

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: nogorobert@gmail.com
Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com
Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink
Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós
Címlapkép: Echinocereus dasyacanthus SB253
Fotó: Szabó Imre, Mezőhegyes

Rajzolta: Káplán Erik, II. Rákóczi Ferenc Iskola, Hajdúsámson

