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Megjelent a legújabb Debreceni Pozsgástár!
Mit olvashatunk a 2013. 4. újságban?
Gazdag tartalommal és bőséges képanyaggal jelent meg a 4. újság.
Hogy az elképzelések szerint az előzetesen közölt tartalom
megvalósuljon, annak érdekében most kimaradt a Filatélia és az
Etimológia szótár rovatunk. Sajnos, még így is halasztani kellett
Oldřich Fencl Az amerikai délnyugat nemzeti parkjai I. írását, amit
2014. 1. számában kezdünk közreadni. Ez a cikksorozat nagyszerű
élőhelyi fotók tömegét tartalmazza, melyeknek zömét kis méretben
nem lenne célszerű és elegáns megoldás közreadni. Szintén a 2014. 1.
újságban indul Gonda István amerikai utazásait leíró sorozata. A
kaliforniai Elton Roberts sem egyszeri szerzője lesz újságunknak,
mivel már két éve küldi folyamatosan a mindenki érdeklődésére
számot tartó, több évtizedes termesztői gyakorlata során összegyűlt
megfigyeléseit, tapasztalatait a különböző kaktuszokról. Szorgalmából
igen hosszan kitartó sorozat született! Minden eddigi lapszámnál
alapelv volt, hogy egy időben több cikksorozat ne kerüljön
megjelentetésre különböző okok miatt. Ez az alapelv a mostani számtól
nem tartható. A főszerkesztő örömmel elmondhatja, hogy a jövőt
illetően is bőséges anyagból válogathat abból a kosárból, amelybe nagyon sokan beleadták
mondanivalójukat, munkájukat. Mindezért hálája és köszönete azoknak, akik ebben bármilyen formában
segítségére voltak, és remélhetőleg a jövőben is lesznek. E szükségesnek tartott bevezető után, vegyük
sorra, miről is olvashatunk a legfrissebb újságban.
Dr. Nemes Lajos érdekes pozsgás fával ismerteti meg az érdeklődőket A Pseudobombax ellipticum
cikkében. A kibomlott virág a porzószálak tömegével borotvaecsethez hasonlítható, innen kaphatta a
növény az angol nyelvű nevét: Shaving-Brush Tree (borotvaecset-fa). A nyári vegetációs időben
konténerben a többi pozsgással és kaktusszal együtt a szabadban tartható.

Az USA-ban élő Elton Robertset már említettem, aki 50 éves pozsgásgyűjtői múlttal és tapasztalattal
rendelkezik, melyeket a Debreceni Pozsgástárban megoszt a magyar gyűjtőkkel is. Gyűjteményében
számtalan, több évtizedes kort megélt, idős egyedek élnek. Meglátásai, rendszertannal, morfológiával
kapcsolatos véleményei, a gyakorlatban alkalmazott tartási módszerei rendkívül érdekesek, amit minden
honi kaktuszkedvelőnek érdemes megismernie. Minden olvasó figyelmét felhívom arra, hogy a szövegben
található tüske megnevezés nem elírás, ő így nevezi a tövist, anélkül, hogy bárki szemére vetné eme
szóhasználatot. Mi is maradunk az ő nyelvezeténél. Szokatlannak számít nálunk a gombkaktusz elnevezés
is, de ez sem elírás, és nem gömbkaktusz. A nagyon apró, kerekded hajtásúaknak náluk gombkaktusz az
elnevezése. Mondanivalóját sok-sok képpel szemlélteti. Sajnos, a képek egy részét szkennelnünk kell a
CSJ kiadványból, mivel az eredetit nem találta meg. Emiatt ezek a képek nem szuper minőségűek, nem
feltétlenül elégít ki minden kényes elvárást. Ha az ottani télről és télállóságról beszél, az a kaliforniai telet
jelenti, és nem hasonlítható a mi teleinkhez. Néhány gondolat Elton Roberts Kaktuszok otthonunkban Egy profi termesztő tippjei első, kezdő részéből:
„A Wilcoxia schmolliit 1985-ben sorolta át a Wilcoxia nemzetségből az Echninocereusokhoz egy olyan
ember, akinek sok további növény köszönhet névváltoztatást: Nigel Taylor. Talán a „jobb a békesség”
alapon, de néhány évvel később ugyanez az ember a Wilcoxiákat mégis az Echinocereus nemzetség egyik
alcsoportjaként jelölte meg. Így míg a fiatalabb növénykedvelők Echinocereus schmollii, addig az
idősebbek még Wilcoxia néven ismerik a fajt. A hivatalos leírás a virágokat 6 cm-es átmérővel ruházza fel,
az én növényeim közül azonban egyetlen egy sem nevelt 4,2 cm-esnél nagyobbat.” … „Anderson minden
egyes Epitelantha formát (az E. bokei kivételével) az E. micromeris alá sorolt, egy öntermékeny faj alá,
amely gyakran nyáron érlel magot egyetlen virág nyílása nélkül. Minden más Epitelanthánál úgy tűnik,
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hogy legalább két klónra van szükség a magérleléshez…”
Ficzere Miklós Kaktuszok és pozsgások a sziklakertben. A szerző 15
éve foglalkozik a legkülönfélébb télen-nyáron a sziklakertben termeszthető növényekkel. Elmondja, milyen
szempontok vezérelték a sziklakertek
helyének kiválasztásában, milyen köveket használt és miért? Véleménye
szerint Magyarország természet adta
körülményei között télálló kaktusz
nincsen, de vannak a szabadban,
mesterségesen kialakított környezetben télálló kaktuszok. Ha ezt a környezetet megfelelően létrehozzuk,
akkor a szabadba telepített növényeink még a -23C°-ot is kibírják. Erre
olyan példát is említ, amely a nemzetközi szakirodalom szerint -5,-9C°-on elpusztul. Az életfeltételek kialakításában nagyon fontos az örökzöld fák szerepe, amelyek lombozatának metszésével szabályozható az alatta lévő terület csapadék és fény
viszonyai. A kertjében megépített sziklakertekből ötöt mutat be, ahol a kialakított feltételek mellett zömmel pozsgás növények élnek. Egyúttal megemlít olyan nem pozsgás növényeket, amelyek a kaktuszokkal
teljesen hasonló feltételekkel tarthatók. Mondandóját kiváló fotókkal illusztrálja.
Horváth Ferenc Mexikó tillandsiái cikkében folytatja a fajok ismertetését és gyűjteményben való
tartásuk lehetőségét. Ebben a 3. részben kilenc faj legfontosabb sajátosságairól olvashatunk. A következő
4. részt 2014. első újságjában találják majd az érdeklődők.
Nagyszerű cikket küldött részünkre az erdélyi Búzásbesenyőről Horváth-Kovács Ildikó A tordai szíksófű
- Salicornia europaea címmel, egy alig ismert ottani pozsgásról. A Dörgő-Sósvölgy Natura 2000
természetvédelmi területén a Salicornia a legnagyobb sókoncentrációjú talajon él, szinte monokultúrában.
Tenyésztelepei mintegy gyűrűként veszik körül azokat a részeket, ahol a kősó áttöri a talajréteget. Míg
Erdélyben nem is tudtak jelenlétéről, addig Európa tengerparti országaiban a 19-ik századig a Salicornia
fajoknak hatalmas gazdasági jelentősége volt, ugyanis eme növények hamva biztosította az alkáli elemet
az üveggyártáshoz, a nagyon nagy nátriumtartalom miatt. Talán meglepő, de étkezésre is alkalmas.
Gonda István már több írásában
elmesélte élményeit a szlovákiai és
csehországi
gyűjtőknél
tett
látogatásairól. Most A végtelen
történet folytatódik. Barangolásuk
folyamán nem ritkán válnak humoros
események résztvevőivé. Pl. amikor
egy idősebb úrtól érdeklődnek, és aki
a kérdést, - Hol lakik Vinar Úr? kissé félreértette. Gabriel később
elmesélte a párbeszéd lefolyását.
- Vinar?(jelentése: boros) Vinar?

Értem én, hogy boros, de milyen bort
árul? – kérdezte a férfi. Ez már

kiverte a biztosítékot, és Gabriel
telefonált Vinar Úrnak, hogy álljon ki
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az utcára, lássuk, hova kell menni. Így már gyorsan megtaláltuk.
De meglepő dolgokkal is találkoztak. Ki látott, hallott már befőttes üvegekből megépített üvegházról?
Nos, Csehországban alaposan elcsodálkozhattak egy ilyen építmény láttán, amely valószínűleg
egyedülálló a maga nemében az egész világon. De választ kaptak arra a kérdésre is, hogy a nyári
üvegházban tartott sok növény miként kerül fel az emeletre teleltetésre, mert a lépcsőn felvinni ládánként
gyilkos feladat! Az üvegház végén levő ablakon keresztül hordják fel, egy külső lift segítségével.
A Lithops nemzetség III. A talaj cikkében Katona József ismerteti a Lithopspk élőhelyeinek
talajféleségeit. A Lithopsok élőhelyei köves területek, amelyek nitrogénben, organikus anyagokban
szegények. Rothadó szerves anyagoktól, pusztító gombáktól mentesek. Mondhatni sterilek, a vizet
könnyen áteresztő ásványi talajok (konglomerátumok) némi kevés agyaggal keverten. Kultúrában szinte
lehetetlen minden egyes Lithops faj eredeti termőtalaját megteremteni. Ez nem is nagyon fontos, mivel a
Lithopsok nagyon jól tolerálják a különböző összetételű, jó vízáteresztő talajokat.
Ficzere Miklós Kaktusz és pozsgásgyűjtők: Szabó Gábor. A Debreceni Pozsgástár 2001. 3. újságjában
mutatkozott be alig több mint egy oldalon a Romániában élő Szabó Gábor. Ezen az alig több mint egy
oldalon egy keveset megismerhettünk gyűjtői múltjából, de csak egy keveset. Azóta 12 év telt el, és
mindig motoszkált a szerzőben a gondolat, különösen mióta több alkalommal is elbeszélgethetett
Gáborral, hogy nem csak gyűjtői múltja, de egész élete gazdag lehetett jó vagy éppen rossz élményekben,
fordulatokban, melyeket érdemes és tanulságos részletesebben megismernünk, hiszen kaktuszokhoz
fűződő szenvedélye is több évtizedes. A több oldalas kérdés-felelet során érdekes, tanulságos életútnak
lehetünk részesei.

Képek a Debreceni Pozsgástár 2013. 4. újságjából.

Ficzere Miklós főszerkesztő

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára

kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan
szíveskedjenek elősegíteni a 201 3/1 4. 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 köv. linkjén:
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara

A magvakat a következő címre küldjék:

Nagyházi Tünde
Cím: 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
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Az iskolaprogram hírei
Biharkeresztes Általános Iskola

Kaktusz kiállításon jártunk
Ebben a tanévben is ellátogatott iskolánkba Nagy József kaktuszgyűjtő. A 3. osztályos gyerekek érdeklődve készültek a már korábbi évekből ismert kiállításra. Nagy meglepetésünkre most nem a megszokott módon ismerkedhettek a gyerekek a kaktuszokkal,
ugyanis Józsi bácsi egy képes bemutatóval készült, melyet a médiateremben tekinthettünk
meg. Józsi bácsi olyan képeket mutatott a gyerekeknek, ahol azt láttuk, hogy a kaktuszok
különböző állatok búvóhelyéül, táplálékául is szolgálhatnak. A képek nagyon érdekesek voltak, egyik másiknál a gyerekeknek rengeteg kérdésük is volt, melyekre nagyon türelmes válaszokat is kaphattak. A bemutató végén élőben is láthattuk Józsi bácsi kaktuszait, néhány
fajtára a képek alapján rá is ismertek a gyerekek.
Ez a forma jobban lekötötte a tanulók figyelmét, szerintem sokkal több érdekességre
fognak visszaemlékezni, mintha csak szóbeli beszámolót hallgattak volna.
Köszönjük, Józsi bácsi!
Nagyné Nagy Marianna
osztályfőnök
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Az iskolaprogram hírei
Állatok a kaktuszok körül
Iskolánkban, a nádudvari Kövy
Sándor Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában az október 14-i héten tartottuk az őszi Egészséghét projekthetünket. Ebből az alkalomból környezetünk
szebbé tételére, védelmére nevelésünk
részeként került sor csütörtökön és
pénteken a kaktusz kiállításra, vásárra.
Már nem ez volt az első alkalom, hogy
találkoztunk Nagy József kaktusz szakértővel, így a gyerekek kedves ismerősként fogadták. Az érdeklődés minden
eddiginél nagyobb volt, tanulóink minden
szabad percüket a virágok előtt töltötték, hallgatták Józsi bácsi ismertetőit,
jó tanácsait kaktuszairól. Persze előkerültek a kis pénztárcákból a zsebpénzek
is, sokan vásárolták a gyönyörű apró
kaktuszokat. Délutánra meghirdettünk egy előadást is, melyen 3-4. osztályos csoportok
vettek részt, megtöltöttük a 120 férőhelyes iskolai konferencia termünket. Itt aztán minden várakozásunkat felülmúlta a sok kedves és gyönyörű felvétel az állatokról, ahogyan a
kaktuszok környezetében élnek. A rövid frappáns kommentálás, érdekes megjegyzés többször jókedvre derítette a hallgatóságot. Nagy József szavaiból kicsengett a természet
iránti tisztelete, az állatok szeretete, s erre irányította a tanulók figyelmét is.
A jó hangulatban eltöltött előadás egy-egy képét, gondolatát azóta is felemlegetjük.
Köszönjük szépen.
Kovácsné Beke Mária
igazgatóhelyettes
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Ismerkedjünk a növényvédelemmel VII.
Szabadforgalmú (III. kategóriás) gombaölő szerek
Ebben a részben közreadjuk a 2013. évben engedélyezett szabadforgalmú gombaölő szereket, ismertetve
a felhasználásukra vonatkozó részletes tudnivalókat. A növényvédő szerekre érvényes szeszesital
fogyasztási tilalom a vegyszeres növényvédelmi tevékenység megkezdése előtt 8 órával lép életbe, és a
munka befejezését követő 8 órán keresztül tart. Megjegyzendő, hogy a növényvédő szerekkel végzett
munkák során semmi sem bízható a véletlenre. A növényvédő szerek alkalmazása esetén mindenek előtt
figyelmesen el kell olvasni a csomagolóburkolat címkéjén feltüntetett előírásokat, utasításokat.
Biztonságos munkavégzéshez a munka során ezeket maradéktalanul be kell tartani. Amennyiben további
információra van szükség, úgy szakemberhez, növényorvoshoz kell fordulni. Nem kerül ismertetésre
minden olyan szer, amelyek hatóanyaga azonos vagy hasonló. Ez főleg a réz és kén készítményeket érinti.
Az alábbiakban leírtak tájékoztató jellegűek, még akkor is, ha az részben vagy egészben megegyezik
a növényvédő szer csomagolására írtakkal, és nem helyettesítik a csomagolásra írtakat!!
Agrokén
Gombaölő szer. Ökológiai termesztésben engedélyezett. Gyümölcsösben, szőlőben, lisztharmat és tafrina
gombák, pajzstetű, levéltetűtojások, körtelevélbolha és atkakártevők gyérítésére alkalmazható kora tavaszi
lemosó permetezőszer. Hatóanyaga: 7% poliszulfidkén és 58% olaj. Az Agrokén gyári kombinációban
tartalmazza a növényvédelemben külön-külön már régóta alkalmazott és közkedvelt mészkénlevet és
gyümölcsfa olajat. Előnyei: 1. Ellenőrzött minőségű kénből és mészből készül. 2. Az otthon főzött
mészkénlével szemben szűrt, stabilizált anyag, nem dugítja el a permetező szórófejét. 3. Minimálisra
csökkent az olaj perzselő hatása, mert finomított olajat tartalmaz. 4. Nem csak rügyfakadáskor
alkalmazható, mint a legtöbb lemosó szer, hanem alacsonyabb dózisban gyümölcsösökben a piros bimbós,
szőlőben pedig a gyapotos állapotig is permetezhető.
Alfa Solo
Gombaölő szer. Hatóanyag: 250 g/l difenokonazol
Felhasználási javaslat: Almában varasodás és lisztharmat, körtében pedig varasodás és körterozsda ellen
használható 0,2-0,25 l/ha töménységben. Őszibaracknál tafrinás levélfodrosodásra, lisztharmat és
levéllikasztó betegség ellen alkalmazható 0,2 l/ha töménységben. 10 liter vízhez egy ampulla szükséges.
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap.
Aliette 80 WG
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 800 g/kg fosetil-Al (efozit -Al)
Almatermésűek tűzelhalása, dohány, saláta, uborka peronoszpóra ellen.
Amaline Flow
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 266,6 g/l tribázikus rézszulfát + 40 g/l zoxamid
Szőlő peronoszpóra ellen.
Amistar
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 250 g/l azoxistrobin. Hatásmechanizmus: A gombasejten belül a gomba
létfontosságú szervében, a mitokondriumban fejti ki hatását. A mitokondriumon belüli két koenzim, a
citokróm B és C1 között lévő elektronszállító rendszer működését gátolja. Ezzel megakadályozza a gomba
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szempontjából létfontosságú energiaképzést, valamint ezzel együtt a gomba légzését is. A gombaölő
szerek között új hatásmódjának köszönhetően olyan kórokozók ellen is jó hatékonyságot mutat, amelyek
egyéb gombaölő szerekkel szemben már toleránsak. Az Amistar egyedi tulajdonsága, hogy a szénhidrátok
beépülését segíti, ezáltal a termésbiztonságot és termésmennyiségét növeli.
Bordói Extra
Gombaölő szer. Hatóanyag 20% réz. Kontakt hatású gombaölő készítmény, megelőző védekezésre javasolt
a fertőzésveszély előrejelzése alapján.
Bordóilé+Kén Nano SC
Gombaölő szer. Felhasználási javaslatok:
Őszi búza és őszi árpában lisztharmat ellen az első tünetek megjelenésekor kell alkalmazni a készítményt.
A szárba indulás után a rozsda kivételével minden levélbetegség ellen hatékony. Kalászhányáskor a
fuzárium ellen megelőző jelleggel kell védekezni. Őszi búza esetében a minőség javítás érdekében
Plantafosz Réz adása javasolt. Gyümölcsösökben lemosó szerként baktériumos ágelhalás ellen
alkalmazható. Réz és kén hatóanyagának köszönhetően minden gombabetegség (lisztharmat,
levélfodrosodás, monília, tűzelhalás, stb.) ellen hatékony. Almatermésűekben és szőlőben: A Bordóilé SC
növényvédő szer hatása kiegészítve (a kén tartalom következtében) egy nagyon jó lisztharmat elleni
védelemmel. Így almában komplex védelmet ad varasodás, lisztharmat, tűzelhalás ellen. Szőlőben
peronoszpóra és lisztharmat ellen jó hatékonyságú. A kijuttatás időpontja megegyezik a Bordóilénél
leírtakkal. Mindkét kultúrában kiegészíthető Plantafosz Réz komplex tápanyag és immunerősítő
készítménnyel. Burgonyában felhasználása megegyezik a Bordóilénél leírtakkal. Cukorrépában komplex
védelmet nyújt a cerkospórás levélragya és a lisztharmat ellen. A cukortartalom növelése céljából
Mycrobor DF hozzáadása javasolt 2-4 kg/ha dózisban. Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, uborka)
minden baktériumos és gombás (kivéve a szürkerothadás) betegség ellen jó hatékonysággal rendelkezik. A
hatás fokozása céljából kiegészíthető Plantafosz Universal tápanyag és immunerősítő készítménnyel.
Dózis:5 l/ ha; 0,5-1%.
Bordóilé Nano SC
Gombaölő szer. A réz fungicid hatása abban rejlik, hogy a spórában felhalmozódik a Cu 2+ ion. A Bordóilé
széles hatásspektrummal rendelkezik: baktériumos betegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, monília,
varasodás, levélfodrosodás. Felhasználási javaslatok Almatermésűekben lemosó szerként és piros bimbós
állapotig, varasodás és tűzelhalás ellen legalább két alkalommal kell a permetezést elvégezni. Virágzás
után az alma viaszosodásától kezdődően lehet a készítményt felhasználni varasodás ellen. (A réz érzékeny
Golden fajtáknál nem ajánlott piros bimbós állapot után, mert perzselést okozhat). A szüret után végzett
Bordói leves permetezéssel csökkenteni lehet a varasodás későbbi felszaporodásának a mértékét. A szer
hatása növelhető a varasodás és a tűzelhalás ellen Plantafosz Universal immunerősítő készítménnyel,
amely egérfüles vagy zöldbimbós állapotban juttatható ki csepegtető öntözéssel 10-15 l/ha dózisban,
illetve sziromhullás után 1 l/ha adagban permetezésekkor. Szőlőben peronoszpóra ellen megelőző jelleggel
a hajtás 20-25 cm-es nagyságától, időjárástól és fertőzési nyomástól függően 7-14 naponként kell
permetezni. A peronoszpóra elleni hatását erősíteni lehet a Plantafosz Réz komplex műtrágyaoldat és
növényi immunerősítő készítmény 2-3 l/ha-os dózisával. Virágzáskor Mycrobor DF adása javasolt a
terméskötődés javítására. Burgonyában burgonyavész ellen hatásos. Kijuttatása megelőző jelleggel
javasolt, a sorok záródása előtt a permetezéseket meg kell kezdeni és 7-10 naponként meg kell ismételni. A
szer burgonyavész elleni hatását növelni lehet Plantafosz Réz műtrágyaoldat és növényi immunerősítő
készítménnyel. A zöldségfélékben (uborka, paprika, paradicsom, zöldbab, zöldborsó) baktériumos és
gombás betegségek (kivéve a lisztharmat és szürkerothadás) ellen nagyon jó hatással rendelkezik.
Fertőzési nyomástól függően 7-14 naponként célszerű védekezni. A gombabetegségek elleni hatását
növelni lehet Plantafosz Universal növényi immunerősítő készítménnyel.
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Bumper 25 EC
Gombaölő szer. Hatóanyag: 250 g/l propikonazol
Cukorrépa: cerkospórás levélragya, lisztharmat, kalászosok: lisztharmat, rozsda betegségek,
helmintospóriumos és szeptóriás gomba betegségek, szőlő: lisztharmat.
Cantus WG
Gombaölő szer. Hatóanyag: 50% boscalid. Engedélyezett kultúrák: szőlő, őszi káposzta repce. Rothadást
okozó gombák, lisztharmatfélék, rozsdák és számos foltbetegség ellen hatékony. Kijuttatás preventíven, a
fertőzési folyamat kezdetén. Permetlé vízmennyisége szántóföldön 300–500 l/ha, szőlőben 600–1000 l/ha,
finomcseppes kijuttatással.
Champion 50 WP
Gombaölő szer. Hatóanyag: 77 % rézhidroxid. Zöldségeknél előrejelzésre alapozva preventív jelleggel kell
kezdeni a kezelést; cukorrépa és hüvelyesek esetében legkésőbb az első tünetek megjelenésekor. 1,75-2-3
l/ha dózist juttatunk ki 400-600-1000 l vízben. Almatermésűekben lemosó permetezésként javasolt
kijuttatni, 1,75-2 l/ha mennyiségben; tűzelhalás ellen 2,25-3 l/ha dózist 800-1500 l vízzel. Őszibarackban
tafrina ellen lemosó permetezést kell alkalmazni, más betegségek ellen lombhullás után védekezzünk.
Kajszinál csak piros bimbós állapotig használható. Alkalmazott mennyiség 1,75-2 l/ha 1000-1500 l
permetlében. Málnában a letermett vesszők lemetszése, ill. a tavaszi metszés után permetezzünk, 1,75-2
l/ha szerrel 500-800 l vízben. Héjasoknál fakadás, ill. a kezdeti tünetek megjelenésének idején kell
védekezni, 1,75-2 l/ha dózis 800-1200 l-ben. Szőlőben 20-25 cm-es hajtáshossznál kezdjük a védekezést:
1,75-2 l/ha szerrel 800-1000 l lében. Dísznövényeknél 1,75-2 l/ha dózist adunk 400-600 l lében,
rézérzékenységi próba után.
Felhasználási kultúrák: szőlő, almatermésűek, csonthéjasok, málna, héjas gyümölcsök, uborka,
hüvelyesek, paprika, paradicsom,burgonya, cukorrépa
Károsítók: peronoszpóra, tűzelhalás, tafrinás levélfodrosodás, levéllyukacsosodás, monilia, gnomónia,
baktérium és gombás eredetű ágelhalás, cerkospórás levélragya
Chorus 50 WG
Gombaölő szer. Hatóanyag: 50% ciprodinil. Almatermésűekben és csonthéjasokban varasodás és monília,
szőlőben szürkepenész ellen Dózis: 0,4–0,45 kg/ha almatermésűekben, 0,35–0,4 kg/ha csonthéjasokban,
0,75 kg/ha szőlőben. Felhasználható: Almában lisztharmat, varasodás és monília, csonthéjasokban
monília, szőlőben szürkepenész ellen. Javasolt technológia Almában: A Chorus-t kifejezetten a korai
varasodás fertőzések ellen fejlesztették ki. Ez általában egérfül állapot és a virágzás időszakában, az
aszkospóra szóródás kezdetétől van. A Chorus szisztemikus készítmény, amely 2 óra alatt felszívódik, és
belülről véd, kuratív hatással rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy alacsony hőmérsékleten is hat,
még fagypont közeli hőmérsékleten is alkalmazható. A Chorus-t egérfül állapottól sziromhullásig lehet
kijuttatni 1–3 alkalommal. Lisztharmatra fogékony fajtában (pl. Jonathan) a Chorus-t egészítsük ki Thiovit
Jet-tel. Csonthéjasokban: A monília elleni védekezést a fehér bimbós állapot elején kell elkezdeni. A
második kezelésre teljes virágzásban kerüljön sor. Egy tenyészidőszakban maximum 2 kezelés végezhető.
Szőlőben: Szőlőben szürkepenész ellen a fürtzáródás kezdetekor, preventíven vagy legkésőbb az első
tünetek megjelenésekor kell védekezni. Egy tenyészidőszakban maximum egy kezelés végezhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Méregjelzés, veszélyesség: veszélyjel: N (környezeti veszély).
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. Élelmezés egészségügyi
várakozási idő: almatermésűek: 21 nap, csonthéjasok, szőlő: 14 nap.
Contans WG
Gombaölő szer. Hatóanyag: 1012 db/kg Coniothyrium minitans Coelomycetes
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Szklerotiniás tőpusztulás ellen bab, bimbóskel, borsó, brokkoli, cukkini, dinnye (görög), dinnye (sárga),
dísznövények, dohány, káposzta (fejes), karfiol, kelkáposzta, kínai kel, lencse, mustár, napraforgó,
olajretek, paprika, paradicsom, pasztinák, petrezselyem, repce, saláta, sárgarépa, szója, tojásgyümölcs,
uborka, zeller kultúrában.
Cuprofix 30 DG
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 30 % mankoceb + 12 % réz (bázikus rézszulfát)
Széles hatáskörű. Almatermésűek, burgonya, cukorrépa, cseresznye, hagyma, héjas gyümölcsűek,
kabakosok, kajszibarack, málna, meggy, őszibarack, paprika, paprika (konzerv), paradicsom, paradicsom
(konzerv), szilva, szőlő (csemege), zöldbab, zöldborsó baktériumos és gombás betegségei ellen.
Cuprosan
Gombaölő szer. Hatóanyag 50 % réz. Széleskörűen alkalmazható, szabadforgalmú, gyakorlatilag nem
mégező gombaölőszer, mely a rezet nagy tisztaságú rézoxiklorid formában tartalmazza.
Cuproxat FW
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 350 g/l hárombázisú rézszulfát (190 g/l fémréz)
Folyékony, vizes bázisú réztartalmú gombaölő szer. A legkisebb rézterhelés mellett a legnagyobb biológiai
hatást biztosító, egyedülálló réztermék. Biotermesztésben is engedélyezett termék.
Javasolt technológia, felhasználás és dózisok
Szőlőben a peronoszpóra elleni kezelést virágzás előtt a 20–25 cm-es hajtásállapotban el kell kezdeni, és a
fertőzés erősségétől függően 10–14 naponként megismételni. Dózis: virágzás előtt 3,5–4,0 l/ha, virágzás
után: 4,0–4,5 l/ha. Almában varasodás ellen rügypattanástól zöldbimbós állapotig permetezzünk.
Tűzelhalás ellen lemosó permetezéssel a rügyfakadástól a zöldbimbós állapotig kell kijuttatni. Dózis: 5,0
l/ha. Csonthéjasokban: őszibarackban tafrinás betegség ellen lemosó jelleggel permetezzünk, legkésőbb
rügyfakadáskor fejezzük be. Baktériumos ágelhalás ellen lombhulláskor javasolt kezelni. Dózis: 4,0–5,0
l/ha. Levélfodrosodás ellen sziromhullás után is használható 0,2–0,25 %-os töménységben (2,0–2,5 l/ha).
Kajsziban a rezes permetezéseket piros bimbós állapot után már nem javasolt folytatni. Szilvában,
meggyben, cseresznyében levéllyukacsosodás, moníliás betegség és baktériumos ágelhalások ellen a
kezeléseket folyamatosan, a fertőzés alakulása szerint lehet végezni. Dózis: 4,0–5,0 l/ha. Moníliás
virágfertőzés ellen a fehérbimbós állapotban és a virágzás kezdetén elvégzett kezelések a
leghatékonyabbak.
Zöldségfélékben,
kabakosokban,
hüvelyesekben,
hagymában,
burgonyában és cukorrépában: megelőző jelleggel kell védekezni, és a fertőzés erősségétől, időjárástól
függően 10–14 naponként megismételni. Dózis: 4,0–5,0 l/ha. Kistermelői felhasználás esetén (háti
permetező) 10 liter vízbe 30–60 ml vegyszer.
Curzate R
Hatóanyaga: 4 % cimoxanil + 70% rézoxiklorid
Burgonya: burgonyavész, alternáriás levélfoltosság, paradicsom: paradicsomvész, alternáriás
levélfoltosság, szőlő, hagyma, uborka, szója, borsó, komló: peronoszpóra.
Difcor 250 EC
Hatóanyaga: 250 g/l difenokonazol
Alma, birs, körte, naspolya: körterozsda, lisztharmat, varasodás.
Dithane Dg Neotec
Gombaölő szer. Új formuláció a DG NeoTec. A kontakt hatásmechanizmus alapját biztosító tökéletes
vegyszerborítás eléréséhez nem elegendő csupán a hatóanyag, hanem a speciális Dow AgroSciences
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formulációra van szükség. A különleges szemcseméret és az egyedülálló Dow AgroSciences felületaktív
anyagok biztosítják a Dithane kitűnő esőállóságát, a minimális nedvesség (harmat ill. lassú eső) hatására
bekövetkező újraeloszlási képességét, az így létrejött ún. „gátlási zóna” folyamatos újraképződését, végső
soron pedig a szer tartós kontakt hatását.
Javasolt növényvédelmi technológia: A Dithane szerves kontakt gombaölő szert kertészeti kultúrákban
előrejelzésre alapozva, permetezési menetrendbe illesztve megelőző jelleggel javasolt alkalmazni. A
fertőzés tüneteinek észlelésekor a védekezést meg kell kezdeni, járványveszélyes időszakokban 7-8
naponként szükség szerint meg kell ismételni. A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiséget az ültetvény
művelésmódjától, a lombfelület nagyságától, a permetezőgép típusától függően kell megválasztani.
Napraforgóban a Dithane 2 kg/ha + karbendazim 2 l/ha kezelést szürke- és fehérpenészes tányérrothadás
és szárbetegség, valamint diaporthés és alternáriás szárbetegség ellen 6-8 leveles állapotban kell elvégezni.
Erős fertőzési nyomás esetén a permetezést bimbós állapotban ill. citromérés idején meg kell ismételni.
Kalászosokban a védekezést szárbaindulás végén, virágzás idején, lisztharmat elleni szerrel
kombinációban célszerű végezni.
Gyakorlati felhasználási javaslatok: Lisztharmat ellen a különböző kultúrákban kombinálható a Karathane
Star, a Systhane duplo és a Rally Q megfelelő dózisaival. A baktériumos megbetegedések ellen
alkalmazott réz készítmények hatékonyságát javítja, ha a réz mellé egy teljes dózisú Dithane DG NeoTecet kombinálunk. A jobb hatékonyság magyarázata az új DG NeoTec formuláció speciális újraeloszlási
képessége ill. a formulációval elérhető jobb borítottság és esőállóság.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: almatermésűek: 30 nap, csonthéjasok: 21 nap, szőlő: 30 nap,
burgonya: 10 nap, paprika, paradicsom: 7 nap, dohány: 14 nap, komló: 14 nap, mák, szója, hagyma,
egyéb: 21 nap.
Dithane M45
Gombaölő szer. Hatóanyag: 80% mankoceb. Széles hatásspektrumú, szerves kontakt gombaölő szer.
Szőlőben, gyümölcsösökben, zöldségfélékben, szántóföldi- és dísznövény kultúrákban a - lisztharmat és
szürkepenész kivételével – levél, szár, termésbetegségek ellen használható. A fejes saláta téli
termesztésénél a palántadőlés megelőzésére 10 naponta 2-3 alkalommal fungicides beöntözést kell végezni
Dithane M45 termék 0,2%-os oldatával. A vizesebb helyeken a megelőző beöntözések ellenére is
elindulhat a dőlés, ilyenkor az előbb említett készítménnyel a beteg foltrészt be kell porozni. Ezt úgy
végezzük, hogy a beporzott felület a környező egészséges palántákra is kiterjedjen. Ezzel a módszerrel
megakadályozható a gombafonalak továbbterjedése. Az erdei fenyőn jelentkező tűkarcgomba ellen is
használható. A tűlevelek megbarnulnak és rajtuk fekete harántcsíkok keletkeznek. Védekezni a nyár elején
és a nyár végén lehet, amikor 2 hetenként 2-3 alkalommal Dithane M45 permetezéssel.
Almatermésűek: varasodás, gombabetegségek(kivéve lisztharmat 0,2%, csonthéjasok monília, gnomóniás, cilindrospóriumos levélfoltosság 0,2%, szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 0,2% borszőlő peronoszpóra,
szőlőorbánc 0,2%, szója peronoszpóra, alternária 0,7-1,4 kg/ha mák peronoszpóra, helmintospóriumos
betegség 2,7-3 kg/ha, komló peronoszpóra 0,2%, dohány peronoszpóra 0,2% hagyma peronoszpóra
0,2%, burgonya fitoftóra, alternáriás levélfoltosság 0,2%, paprika, paradicsom fenésedés 0,2%, majoranna
alternáriás levél-, termés- és szárfoltosság 1,8-2 kg/ha, napraforgó szürke- és fehérpenészes tányérrothadás
és szárbetegség, diaportés és alternáriás szárbetegségek 2-3 kg/ha, tárkony
rozsdabetegségek 3
kg/ha, szegfű rozsdabetegségek 0,2%, kalászosok, napraforgó, bab vetőmagcsávázásra (búza kőüszög,
árpa fedett üszög és egyéb gombabetegségek) 2,5 kg/t.
Joker 77WP
Gombaölő szer. Hatóanyag: 770 g/kg rézhidroxid. Számos kultúrában gombás és baktériumos betegségek
ellen őszi és tavaszi időszakban egyaránt alkalmas.
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Manco 80 WP
Hatóanyag 80% mankoceb. Széles hatáskörű kontakt gombaölő szer.
Microkén
Gombaölő szer. Hatóanyag: 80% kén. Gyümölcsösökben, szőlőben, búzában, árpában és paradicsomban
alkalmazható növényvédő szer lisztharmat ellen.
Mildicut
Gombaölő szer. Szőlőben peronoszpóra ellen.
Mycostop
Hatóanyaga 40 % Streptomyces griseoviridis sugárgomba.
Biztosan és tartósan véd a fiatal növényeket fenyegető valamennyi talajlakó növénypatogén gomba által
keltett betegséggel szemben,ugyanakkor ártalmatlan minden más élőlényre, így az emberre, a méhekre a
földigilisztákra stb.: palántadőlés, rothadásos betegségek, fuzáriumos hervadás.
Olajos rézkén
Gombaölő szer. Folyékony lemosó permetezőszer. Hatóanyag: 90 g/l réz + 210 g/l kén + 36% paraffinolaj
Felhasználható: kora tavaszi lemosó permetezőszer almatermésűekben, szőlőben baktériumos és gombás
eredetű betegségek ellen, levéltetvek, pajzstetvek és atkakártevők gyérítésére.Az Olajos Rézkén gyári
kombinációban tartalmazza a növényvédelemben külön-külön már régóta alkalmazott és közkedvelt
rézoxikloridot, mikronizált elemi ként, és ásványolajat (fehérolajt).
Javasolt növényvédelmi technológia: 10 liter permetléhez szükséges Olajos Rézkén mennyiség:
almatermésűekben a rügypattanáshoz a lehető legközelebbi időpontban 0,3-0,4 liter, szőlőben a gyapjas
állapotig 0,4 liter. A 10 l permetlé általában 100 m2-nyi területre elegendő!
Proplant
Gombaölő szer. Hatóanyag: 722 g/l propamokarb
Burgonya burgonyavész, cukorrépa (vetőmag csávázás), dísznövények, erdészeti csemetekert talajlakó
gombák, paprika, paradicsom, paradicsom (szabadföldi) paradicsomvész, talajlakó gombák, saláta
palántadőlés, peronoszpóra, tulipánhagyma gombabetegségek, uborka, uborka (szabadföldi) peronoszpóra,
vöröshagyma peronoszpóra.
Quadris
Gombaölő szer. Hatóanyag: 250 g/l azoxistrobin
Köszméte ribiszke: amerikai lisztharmat, ribiszke rozsda, málna, szamóca: szürkepenész, levélbetegségek,
málna vesszőbetegségek, szőlő: peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész.
Rézoxiklorid 50 WP
Gombaölő szer. Hatóanyag: 50 % triklorid. Réztartalmú gombaölőszer baktériumos és gombás fertőzések
ellen főleg kertészeti növények esetében.
Peronoszpóra, monilia, rozsda, varasodás, levél- és vesszőbetegségek, tafrina, ágelhalás, gnomónia,
tűzelhalás ellen javasolt.
Olajos készítményekkel, mészkénlével, valamint szerves oldószer tartalmú készítményekkel és vasgáliccal
nem keverhető.
Ridomil Gold Plus 42,5 WP
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 2,5 % metalaxil-M (mefenoxam) + 40 % réz (rézoxiklorid)
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Borsó, vöröshagyma (kivéve zöldhagyma), szója, komló, szőlő: peronoszpóra, burgonya: burgonyavész,
dísznövények (egynyári) fitoftórás tőpusztulás, paradicsom: fitoftóra.
Score 250 EC
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 250 g/l difenokonazol. A Score-t az alma legérzékenyebb növekedési
szakaszában javasoljuk a varasodás (fuzikládium) elleni védekezésre. A Score egyedülálló tulajdonsága,
hogy a csapadékhullás kezdetétől számított 96 órán (4 napon) belül kijuttatva is képes a varasodás
fejlődését leállítani és a tünetek megjelenését megakadályozni. A Score-t sziromhullástól ajánljuk az alma
védelmére blokkszerűen, 7-10 naponként kijuttatva. A Score a permetezést követően gyorsan felszívódik
és védelmet nyújt az intenzív növekedési időszakban is. A Score kezelések előtt egérfüles állapottól a
Chorus-t célszerű alkalmazni. A körtevarasodás elleni védelem megegyezik az almánál leírtakkal.
Őszibarack tafrinás levélfodrosodása ellen 1-2 rezes lemosó permetezés után virágzáskor indítva hatékony
a permetezés. A védekezéseket 7-10 naponta ismételjük meg 2-3 alkalommal a Score-ral. A tafrinán kívül
monília, lisztharmat és levéllyukasztó gombák ellen is jó hatású. Engedélyezett kultúrák dózissal: alma,
körte: 0,25 l/ha dózis, őszibarack: 0,2 l/ha dózis. Károsítók: varasodás, lisztharmat, körterozsda, tafrinás
levélfoltosság, levéllyukasztó betegség.
Teldor 500 SC
Gombaölő szer. Hatóanyag: 500 g/l fenhexamid
Cseresznye, kajszibarack, meggy, őszibarack, szilva: moniliás termésrothadás, moníliás virág és
hajtásszáradás, kolletotrichumus termésrothadás; szőlő (bor csemege), málna, szamóca, uborka (hajtatott),
paradicsom: szürkepenész; saláta (hajtatott): szürke- és fehérpenész.
Thiovit jet
Gombaölő szer. Hatóanyag:80% kén. Felhasználható: kalászosokban (5 kg/ha), cukorrépában (5-6 kg/ha),
burgonyában (5-6 kg/ha), zöldségfélékben (3,0-5,0 kg/ha), almában (3,0-7,5 kg/ha), szőlőben (2,0-7,5
kg/ha), csonthéjasokban (3,0-7,5 kg/ha), bogyósokban (3,0-7,0 kg/ha), tölgyben (1,5-3,0 kg/ha), szőlőben
(10-12 kg/ha).
Hatásspektrum: Kalászosokban, szőlőben, cukorrépában, zöldségfélékben, almában, bogyósokban,
tölgyben lisztharmat ellen. Csonthéjasokban levéllyukasztó gombák ellen, szőlőben szőlőlevélatka ellen.
Javasolt növényvédelmi technológia: Szőlőben fakadás után, virágzás kezdetéig javasoljuk kijuttatni
fakadáskor a dózisa 7,5 kg/ha, virágzástól 2-3 kg/ha (lisztharmat ellen), amennyiben levélatka fertőzésünk
van a szőlő gyapjas és kisleveles állapotában alkalmazott 10-12 kg /ha dózis tökéletes védelmet nyújt.
Almában a Thiovit Jet a Chorus és a Score ideális partnere. A szisztemikus blokkot követően a kontakt
varasodás elleni készítményt feltétlenül kombináljuk Thiovit Jet-tel. Fakadáskor a dózisa 7,5 kg/ha,
virágzástól 3 kg/ha. A Thiovit Jet gátolja az atkák felszaporodását is. Csonthéjasokban virágzás után
permetezzünk Thiovit Jet-tel.
Gabonafélékben korai lisztharmat ellen szárba indulás kezdetén kell kijuttatni. A Thiovit Jet természetes
anyag, kén, így biotermesztésben is alkalmazható 6-7 napos permetezési fordulókkal. A Thiovit Jet
segítségével az egész szezonban megbízhatóan védekezhetünk lisztharmat ellen.
Tiuram Granuflow
Gombaölő szer. Hatóanyag TMTD. Felhasználási kultúrák: almatermésűekben, napraforgóban,
szamócában, szőlőben botritisz, tányérbetegségek, varasodás ellen.
A Tiuram Granuflow legfontosabb tulajdonságai, hogy a mikrogranulátom formuláció egyesíti magában a
folyékony és poralakú permetezőszerek előnyös tuajdonságait, nem porlik, nem bőr- és szemirritatív. A
folyékony vegyszerekkel azonos mértékben jól adagolható és könnyen oldódik a vízben. Felhasználható
almatermésűekben 2-3 kg/ha, napraforgóban 3-4 kg/ha, szőlőben 2-3 kg/ha dózisban. Méhkímélő
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technológiával virágzó kultúrákban is használható.
Topas 100 EC
Gombaölő szer. Hatóanyaga: 10% penkonazol.
Almatermésűek: lisztharmat, varasodás; cseresznye, kajszibarack, meggy, szilva, őszibarack: monília,
lisztharmat, apiognómiás levélfoltosság; dinnye (szabadföldi), uborka (hajtatott), tökfélék (szabadföldi),
paprika (hajtatott), paradicsom (hajtatott), szőlő, rózsa: lisztharmat; mandula: ventúriás varasodás,
moníliás hajtásszáradás és termésbetegség; mogyoró: moníliás termésrothadás, lisztharmat; dió:
gnomóniás levélfoltosság és termésbetegség.
Vegesol eReS SE
Gombaölő szer. Lemosó permetezőszer. Hatóanyag: 150 g/l rézhidroxid + 300 g/l kén + 270 g/l növényi
olaj
Adagolás házikertben: 40-50 ml/10 liter vízbe. Csonthéjasokban baktériumos, és gombás eredetű
ágelhalás, levéllyukacsosodás, apiognomónia, tafrina ellen 5 l/ha töménységű permetlével való védekezés.
Őszibarackban tafrinás betegség és ágelhalás ellen 5 l/ha töménységgel lehet permetezni. Köszmétében
amerikai lisztharmat, drepanopezizás levélfoltosság ellen 5 l/ha dózissal kell védekezni. Ribiszkében
amerikai lisztharmat, európai lisztharmat, mikoszferellás levélfoltosodás, ellen 5 l/ha dózis ajánlott.
Málnában vesszőbetegségek ellen 5 l/ha töménységben alkalmazható. Élelmezés egészségügyi várakozási
idő: 21 nap. Szőlőben peronoszpóra és lisztharmat ellen 4-5 l/ha dózisú permetlével kell védekezni.
Élelmezés egészségügyi várakozási idő az előzőkben felsoroltak mindegyikénél: 21 nap.
Almatermésűekben varasodás, lisztharmat, tűzelhalás, baktériumos és gombás ágelhalás ellen 4 l/ha
dózissal védekezni. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 10 nap. Uborkában peronoszpóra és
lisztharmat ellen hatásos 4-5 l/ha töménységben. Élelmezés egészségügyi várakozási idő: szabadföldi 5
nap; konzerv 3 nap.
Vektafid R
Gombaölő szer. Célkártevők: Levéltetvek, pajzstetvek, molytetvek, atkák, vértetű, levélbolha, tűzelhalás
(csak almában), gombás megbetegedések
Felhasználás: Paprika, uborka, alma, málna, csonthéjasok, dió, mogyoró, szőlő, dísznövények (Ellenőrzött
ökológiai gazdálkodásban nem használható!)
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 0-21 nap
A készítmény 79% parafinolajat, 6% rézoleátot és 15% emulgeátort tartalmaz. A növény felületén egy
rugalmas bevonatot képez, amely riasztó hatású a növényeket szívogató rovarok számára, valamint a
réztartalmának köszönhetően véd a gombás megbetegedésektől és segít a különböző baktériumos
betegségek visszaszorításában. Fontos elem az almatermésűek tűzelhalás elleni védelmében. A parafinolaj
és az emulgeáló szer kiváló fedettséget biztosít, így egyenletesen oszlik el a felületen. Felhasználható őszi
és tavaszi lemosó permetezésekre almatermésűekben, csonthéjasokba, dióban, mogyoróban, málnában,
szőlőben, és egyéb fás szárú dísznövényekben 2-3% koncentrációban. Valamint a vegetációs időszakban
állománykezelésre almatermésűekben, csonthéjasokba, dióban, mogyoróban, málnában, szőlőben, és
egyéb fás szárú dísznövényekben, paprikában és uborkában 0,5-1% koncentrációban. Környezetkímélő
megoldás a szívókártevők, a gombás illetve a baktériumos megbetegedésekkel szemben. Kiskertben:
lemosó kezelésre 10 l vízmennyiséghez 2-3 dl, vegetációban 10 l vízmennyiséghez 0,5-1 dl.
Vektafid S
Gombaölő szer. A készítmény 58% vazelinolajat és 7% poliszulfidként, valamint adjuvánst és biológiai
stabilizátort tartalmaz. A növény felületén bevonatot képez, amely biztonsággal pusztítja a lárvákat, a
levéltetvek, pajzstetvek, atkák tojásait áttelelõ formáit, valamint a kéntartalmának köszönhetően pusztítja a
lisztharmatot, peronoszpórát, moníliát, tafrinás levélbetegséget okozó gombákat. A készítmény gyorsan és
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hatékonyan pusztítja el ősszel a kéreg felületén, ill. alatt meghúzódó, valamint áttelelt kórokozókat,
kártevőket. Felhasználható télvégi lemosó permetezésekre gyümölcsösökben és szőlőben 25-50 l/ha
dózisban. A vegetációs időszakban, szőlőben (lisztharmat ellen 0,5-1% koncentrációban), almában
(takácsatka gyérítésre 0,5-1% koncentrációban), kalászosokban (lisztharmat ellen 1-2% koncentrációban),
bogyósokban (atkák, pajzstetvek és levéltetvek ellen 0,5-3% koncentrációban). Környezetkímélő
megoldás a rovarkártevő és a gombaképletek ellen, akár télvégén akár a vegetációban.
Kiskertben: lemosó kezelésre 10 l vízmennyiséghez 2-3 dl, vegetációban 10 l vízmennyiséghez 0,5-1 dl.
Ventillált kénpor
Lisztharmat és takácsatkák ellen 7-10 kg/ha adagolásban.
Fenti jegyzék tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. Nem szerepel benne az
egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesíti a készítmények
egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, melynek jogszabályban
meghatározott előírásai kötelezően jelennek meg a termékek csomagoló burkolatán.
Folytatás köv.
Összeállította, írta: Ficzere Miklós
Debrecen

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt!
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?
Nincs rejtett költség!! A 4.000,- Ft-on kívül semmilyen más költséget nem kell fizetnie!!
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 vagy banki átutalással Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Közhasznú Egyesület számlaszámára:60600084-1 4000072, Hajdú Takarékszövetkezet.
Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat
befizették!

Érdeklődés, információ:
Szászi Róbert tel.: 30-425-6067 e-mail: nogorobert@gmail.com
Tóth Norbert tel.: 70-366-0492 e-mail: cactusdraco@gmail.com
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Pozsgás-munkanaptár

Pozsgás-munkanaptár,
avagy: aktuális teendők december hónapra

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően
előforduló ápolási munkákat, melyek pozsgás növényeink sikeres
nevelését segítik.

Schlumbergera truncata

1. Eljött a karácsonyi kaktusz virágzási ideje és árusítási

szezonja. Most sokfelé vásárolhatunk bimbós vagy már virágzó
példányokat. Némely szakkönyv szerint a magasabb
hőmérsékleten tartás, ami 15-18 C°-ot jelent, meghosszabbítható
a virágzás ideje. A tapasztalat mégis az, hogy a virágzást a
hűvösebb körülmények teszik tartósabbá. Ha módunkban áll,
próbáljuk ki.

2. A legtöbb kaktusz azonban már a téli nyugalmi időszak

állapotában található. Kicsit töppedt, esetleg kicsit ráncos a
felülete, és a színe sem olyan üde, mint volt korábban. De
ilyenkor nálunk ez a természetes. Szintén találkozhatunk olyan
ajánlásokkal, hogy ebben a nyugalmi időszakban 3-4 hetente
öntözzünk, szinte cseppenként adagolva a vizet. Ne tegyük!
Ekkor az öntözés több kárt okoz, végső soron növényeink ki is
pusztulhatnak. A szellőztetés ellenben igen hasznos lehet, mert
megakadályozhatja különböző gombabetegségek kialakulását. Vigyázzunk azonban, hogy túl hideg, erős
huzat ne érje növényeinket.

3. Kísérjük figyelemmel az időjárás jelentést, és ennek megfelelően cselekedjünk, ha szükségét látjuk.
Például nagy hideg esetén papírtakarással is enyhíthetjük a várható hideghatást.

4. A jó gazda szemével folyamatosan kísérjük figyelemmel gyűjteményünket, különös tekeintettel a

különböző rovar kártevőkre, mivel ezeket akár észrevétlenül is behurcolhatjuk a teleltető helyre. A
melegebb helyen a peték és egyéb szaporítóképletek kifejlődhetnek, és a belőlük kifejlődött atkák, tetvek
károsíthatják növényeinket. Csigát is behurcolhatunk. Ezek észrevehetők a beszáradt, csillogó
nyálkarétegről. Ha ilyet tapasztalunk, keressük a csigát! De egyszerűbb, ha néhány helyre két-három szem
granulált csigaölőt helyezünk ki.

5. Ha vetni szándékozunk, rendeljük meg a magvakat, és készítsük elő a magvetéshez szükséges

eszközöket. Biztosan vannak „neve sincs” növényeink, amelyeket igyekezzünk meghatározni, akár az
Internet segítségével, vagy szakkönyvek segítségével. A szakkönyvek megbízhatóbbak, mert esetükben
mindig van, aki, mint lektor ellenőrzi szakmai szempontból a leírtakat. Az Internet esetében ilyen nincs,
mert oda bárki azt tesz fel, amit akar, legtöbbször nincs szakmai ellenőrzés. Ezért kezdőknek, de még
haladóknak is nehéz megszűrni a valóst a kétes információtól. A növény botanikai nevének meghatározása
az első és döntő lépés a tartásához, gondozásához szükséges adatok megszerzéséhez.
Ficzere Miklós
Debrecen

Érdekesség 1 7

Érdekességek innen-onnan!
Küldök pár képet egy érdekes Astrophytum caput-medusae virágról. Mint a képen látszik kívülről egy
virág, felülről meg mintha összenőtt három virág lenne! Külön porzókör három, s kettő bibe!!
További torz virágbimbók is vannak a növényen, együtt virított egy másikkal, poroztam mindkét bibét,
roppant kíváncsi vagyok a fejleményre.
Azóta kiderült a megporzás hatástalan maradt, a virágok nem termékenyültek meg.
Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza

1. Egy eredési pontból fejlődött három bimbó.

2. Oldalnézetből mintha egy virág lenne.

3-4. Az összenőtt virágok felülnézetben
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Digitális könyvtár

Új könyv digitális könyvtárunkban
Darvas Béla Virágot Oikosnak. Kísértések kémiai és genetikai
biztonságunk ürügyén
Megjelent 2000-ben, puha kötésben, 432 oldalon a L'Harmattan Kiadó kiadásában.

Darvas Béla DSc: 1948-; az MTA doktora (BO); az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet Ökotoxikológiai és
Környezetanalitikai Osztályának kutatója; ökotoxikológus; a GMO-Kerekasztal alapítója (2005-2009 ülésvezető
elnöke; 2009- tagja); a GEVB tagja (2006-), majd elnöke (2009-); a VM képviselőjeként az OTKA Bizottság tagja
(2010-); a Magyar Ökotoxikológiai Társaság alapító elnöke (2011-)
ODT nyilvántartása: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=5627

Előszó az elektronikus kiadáshoz

A Virágot Oikosnak című könyvemet 2000-ben adta ki a l'Harmattan
(http://www.harmattan.hu/konyv_127.html), majd több változatlan kiadásban
is megjelent és elfogyott. Ma internetes könyváruházakon keresztül is csak
ritkán beszerezhető. Új, nyomtatott kiadása nem valószínű, ezért úgy döntöttem, hogy a honlapomon az eredeti könyv pdf változatát közzéteszem. Köszönet a l'Harmattan Könyvkiadónak (Gyenes Ádámnak), hogy ehhez
hozzájárult. Ma már bizonyos, hogy megírom a történet folytatásaként a
Visszatérés Oikosra című kötetet is. Egy előzetesen gondolt fejezetet, Dogfigh
http://www.bdarvas.hu/publicisztika/genetikai_biztonsag/idn6026 a honlapomon pár hete közzétettem. Az első kötetben a kémiai növényvédelem kritikájára helyeztem a hangsúlyt, most ebben a másodikban a géntechnológiai úton
módosított növények körüli hazai történéseket írom majd meg, ahogyan én
láttam.
Budapest, 2011. július 31.

A könyv hátlapjának eredeti ajánlója

A peszticidek másodlagos, az ember és az egész élővilág környezetét veszélyeztető hatásait még korunk
szakemberei sem ismerik elég mélyen. Az érdeklődő közemberek tudatát pedig a status quo fenntartásában
nagyon is érdekelt "szakértők" nyilatkozatai motiválják.
A könyv szerzője a hazai biológia egyedülálló személyisége. Már talán abban is különleges, hogy két
tudományterületen tudott maradandót alkotni: a rovarok fiziológiájának biokémiai mélységű
tanulmányozásában és az alkalmazott állattanban. Az utóbbi 3-4 évben derült ki (mutatta meg nekünk),
hogy ugyanakkor kiváló tollú író és publicista, aki a környezetvédelmi problémákról, a tudomány
álságairól és a tudósok valóban igen bonyolult lelkiismereti problémáiról is sajátos szellemességgel, és a
tudományban megszokott pontossággal tud írni.
A könyv első három fejezete is sokkal több hangulati bevezetőnél vagy szükséges felvezetésnél: a jelen
környezeti válság fontosabb elemei, az agrár-környezetvédelem szereplői, dilemmái, azok eredői és az
ezekkel kapcsolatos alapfogalmak mind megjelennek bennük. A negyedik fejezet a "Piszkos tizenkettő", a
legveszélyesebb, feltétlenül globális kivonásra váró hatóanyagok ismertetése. Szükségtelen
hangsúlyoznom fontosságát. Az ötödik fejezetben, a "Szurtos tizenkettő"-ben a legalább ilyen, vagy közel
ilyen veszélyességű peszticidek kerülnek tárgyalásra. A hatodik fejezet peszticidek gyártási
szennyezettségéről és formázó anyagairól, valamint azok másodlagos hatásairól szól. Nagyon aktuális a
hetedik fejezet témája, amelyben a genetikailag módosított élőlényeknek a környezetbe való juttatásakor
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fellépő, máig ködösítéssel vagy ignoranciával kezelt problémáit veszi igen tudatos elemzés alá. A szerzőt
ismerve nem meglepetés, hogy a sok baj és probléma után és mellett, a nyolcadik fejezetben az agrárkörnyezetvédelem jelenkori kulisszáit és a környezetbarát növényvédelem lehetőségeit illetve nehézségeit
ismerhetjük meg. A kilencedik fejezetben egy riportsorozatot olvasunk, ahol etikájuk szigorúságáról
közismert szaktudósok mondják el véleményüket a könyv témáiként szereplő kérdésekről.
A könyv olvasóit glosszárium és irodalomjegyzék segíti a sokszor igen bonyolult, nehezen interpretálható
fogalmak és összefüggések megértésében. Összefoglalásul elmondhatom, hogy egy régóta esedékes,
megírásra váró könyv van előttünk. Nagyon örülök, hogy ezt a könyvet éppen Darvas Béla írta meg.
Papp László

A könyv hátlapján található egykori bemutatkozás

Darvas Béla (1948-) növényvédő szakmérnök, a biológiai tudomány kandidátusa. MTA doktori értekezését
2000-ben nyújtotta be. Első nyolc évét a növényvédelmi hálózatban - a peszticidek engedélyezését
megalapozó biológiai hatásvizsgálatokkal tölti. 1982-től az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének
főmunkatársa, ahol rovarélettannal (rovar-szteroidogenezis és gátlása) valamint szelektív hatóanyagfejlesztéssel foglalkozik. Napjainkban természetes eredetű vegyületek (fitoekdiszteroidok és
neoclerodánok) kutatása, a peszticidek és a GMO szervezetek ökotoxikológiai értékelése felé fordult az
érdeklődése.
Hosszabb időt a brightoni és liverpooli biokémiai, a barcelonai fitokémiai és az ?si (Norvégia)
növényvédelmi intézetekben töltött. Közel egy tucat országban (Anglia, Hollandia, Japán, Németország,
USA stb.) jelent meg eddig 94 tudományos cikke. Társszerzőkkel írt és szerkesztett kiadványainak illetve
könyveinek száma 16. Harmincnyolc tudományos könyvrészletet írt (köztük Elsevier, Springer, Science
Herald stb.). Ismeretterjesztő és rövid közleményeinek száma száz fölötti. Két egyetemen - Debreceni
Egyetem, Agrártudományi Centrum (rovarélettan és toxikológia, állattan) és Szent István Egyetem,
Kertészettudományi Kar (ökotoxikológia) - ad le szaktárgyakat, és továbbiakban meghívott előadó. 19982001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas.

Könyvespolcra ajánljuk
Újabb kis könyvecske jelent meg 2013-ban borsos áron az
ABC szigetek (Aruba, Bonair, Curacao) Melokaktuszairól, arról a négy fajról, amelyek a szigeteken megtalálhatók.
A könyv címe: Melocactus - The Genus in Aruba, Bonaire, and Curacao , szerzője és kiadója George Thomson.
A tartalom címszavakban: Bevezetés, A szigetek, Földrajz,
Éghajlat, Az állatvilág, Növényvilág, A Melokaktusz nemzetség, Az ABC szigetek Melokaktuszai, A fajok ismertetése. Mindez 72 oldalon, 93 képpel, 7 rajzzal,
papírkötésben, angol nyelven.
Ár: 25 USD.

Rajzolta: Balogh Bettina
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Online szukkulens határozó 1. rész

Régóta tervezem, hogy kedvenc pozsgásnövényeink közti könnyebb eligazodást segítendő egy Online
szukkulens határozót készítek, vagy azokkal, akik kedvet éreznek erre a feladatra, közösen készítünk a
magam és mindannyiunk részére. Ezt persze az ember csak halogatja, hiszen nincs a szükséges tudás
birtokában, és a kitűzött feladat is hatalmas. Ha a pozsgás növények számát nézzük, akkor 83 család kb.
690 nemzetségben kb. 12500 pozsgás fajt találunk.
A cél, hogy csak a szükséges mértékig szakmai, inkább népszerű tudományos, mindenki számára
emészthető (6-tól 99 évig), egy könnyen kezelhető határozót alkossunk. A többes számot direkt
használtam, mert egyedül biztos nem jutok a végére, ez a feladat egy tipikus csapatmunka, amelyben
mindenki hozzáteheti tudását, ami lehet egy szép képtől kezdve egy adott taxon specialistái által
megalkotott, a fejükben esetleg már létező, részhatározó megalkotása.
A határozó használatához szükséges ismernünk a növénytani fogalmakat, amit tovább szűkíthetünk:
• növényrendszertani, azon belül
• taxonómiai, és
• növényszervezettani, azon belül
• növényszervtani vagy
• növényalaktani fogalmakra.
Az ember szeret csoportosítani, kategóriákat felállítani valamilyen szempont alapján. A növények
országában katalogizálással a növénytan növényrendszertani részterülete, a taxonómia foglalkozik.
A növényszervezettanon belül a növényalaktan 1(fitomorfológia) az, ami a növények külső felépítésével,
alaki tulajdonságainak leírásával és összehasonlításával foglalkozik.
A növényhatározás elsődlegesen a szemünkkel látható tulajdonságok meghatározásával történik, melyhez
maximum egy nagyító segítségét vesszük igénybe. A határozó alapegysége, csomópontja egy külső,
makroszkópos, jól látható növényalaktani tulajdonság (jellemző bélyeg) és az ehhez tartozó értékek. A
határozó a tulajdonságnak (jellemző bélyegnek) jól megkülönböztethető értékei alapján ágazik szét újabb
csomópontba, vagy egy meghatározott taxonba, amivel az azonosítás befejeződik. A szétágazás lehet
kettéágazó (dichotómikus), ami a tulajdonság (bélyeg) két értékének szembeállításán alapul, vagy több
érték szerint szétágazó. A határozás menete egymás utáni lépések sorozatából áll, ami a vizsgálandó
tulajdonságok, jellegzetességek halmazát fokozatos szűkíti. A számítástechnika korában mindezeket a
lépéseket egy lépcsőben is megtehetjük.
A határozó alapulhat a növényi test összes szervrendszerén:
• gyökérrendszer,
• hajtásrendszer
• vegetatív hajtás (szár, levél)
• generatív hajtás (virág, virágzat, termés, mag)
Amikor nem virágzik növényünk, nincs termése, akkor is szeretnénk meghatározni növényünket, de
ilyenkor a határozó csak a vegetatív testen alapulhat:
• gyökérrendszer,
• vegetatív hajtás (szár, levél)
A gyakorlatban a gyökérrendszeren is alapuló határozás szerepe érthető okokból csekély.
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Ahogy írtam törekszem az inkább népszerű tudományos megközelítésre:
• a szakkifejezések, leírások helyett inkább a képi tartalomra helyezem a hangsúlyt,
• a sok képpel remélem, izgalmassá tudom tenni az azonosítandó pozsgás növénykénk utáni
hajtóvadászatot.
A határozó használatánál nem árt tisztában lenni minimális növényalaktani fogalmakkal. A fogalmaknál a
magyar, a latin, és ha szükséges, a kiejtés szerinti latin és az angol elnevezéseket közlöm.

Hajtásos növények alaktana
1. gyökérrendszer
1a. gyökér (radix, rhiza, root)
2+3 együtt: hajtásrendszer
2 vegetatív hajtás
2a szár (caulis, kaulisz, stem)
rügy (gemma, bud)
2b szárcsomó (nodus, nódusz, node)
2c szártag (internodium, internódium,
internodes)
2d levél (fillum, folium, fólium, leaf)
3 generatív hajtás
3a virág (flos, flosz, anthos, anthosz, flower)
3b bimbó (gemma, bud) a virág embrionális
állapota
3c porzólevél (stamen, sztámen, )
3dtermőlevél(carpellum,karpellum,carpel)
termő (pistillum, pisztillum, pistil)
virágzat (inflorescentia, infloreszcencia,
inflorescence)
3f termés (fructus, fruktusz, fruit)
3g mag (semen, szémen, seed)
1+2 együtt: vegetatív test

A folytatásban a növényi szervek felépítését, módosulásait mutatom be.
Dr. Gyúró Zoltán
Budapest

Növényvédelem
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Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv
Az EU ösztökélésére készülő Nemzeti Cselekvési Terv része a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv,
ami jelentős változásokat hozhat a növényvédő szerek hazai forgalmazásában, a forgalmi kategóriákban.
Várhatóan új kategóriákba sorolják a szereket, amely egyúttal számos szer kivonásával is jár, s ez igen
kellemetlenül érinti a szabad (III.) forgalmi kategóriájú szercsoportot. A növényvédő szereket értékesítés,
vásárlás és felhasználás szempontjából az engedélyező hatóság jelenleg I., II., III. kategóriákba sorolja. A
2009/128 EK irányelv és a 1107/2009 EK rendelet nem írja elő, hogy milyen kategóriákat használhatnak a
tagállamok, de sok tekintetben a hivatásos - nem hivatásos megosztásra építenek a jogszabályok. A hazai
szabályozás eddig is szigorúbb volt, és magasabb képesítési követelményekét írt elő, mint a többi
tagállamé, de a jövőben is kívánatos biztosítani a felsőfokú végzettségű szakemberek szerepét a
növényvédő szerek szakszerű használata érdekében. Azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon
nem válik el olyan élesen a hivatásos (árutermelői) és a saját felhasználásra történő termelés, tekintettel a
kiskertek és őstermelők nagy számára. Az engedélyezés rendszere a Magyarországon már bevált
növényorvosi vényen keresztül fog megvalósulni. A kategóriarendszer alapja az, hogy az adott
növényvédő szer vénykötelesnek (A) vagy nem vénykötelesnek (B) minősül. Gyakorlati okokból a nem
vényköteles kategória kiegészül azon növényvédő szerek körével, amelyek forgalmazása és felhasználása
semmilyen korlátozáshoz nem kötött (C).
Az új kategóriarendszer tehát az alábbi hármas felosztás szerint alakul:
A kategória:
B kategória:
C kategória:

növényorvosi vényköteles növényvédő szerek
nem vényköteles, szabadforgalmú növényvédő szerek
nem vényköteles növényvédő szerek (szoba- és balkonnövények, valamint házi
kerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű növényvédő szerek,
valamint a feltételrendszernek megfelelő növényvédő szernek nem minősülő
növényvédelmi hatású termékek.

Tudományos és gyakorlati módszerekkel alátámasztott indokok nélkül, pusztán egy vélelmezett veszélyre
hivatkozva az Európai Bizottság rendeletet hozott 2013. május 24-én a mezőgazdasági termelés
szempontjából kiemelten fontos három rovarölőszer hatóanyag (imidakloprid, klotianidin, tiametoxam)
felhasználásának korlátozásáról. A tervezett új kockázatértékelési útmutató alapján szinte valamennyi
rovarölő szer és sok gombaölő, illetve gyomirtó szer kivonásra kerülhet néhány éven belül, ami miatt az
egész európai mezőgazdaság jövője forog kockán. Mindez azon törekvés miatt, hogy a növényvédő
szerek kockázatát eleve kizárják még azokban az esetekben is, amikor a kockázat csak
feltételezett.
Egyes kalkulációk szerint a gyomirtó szerek 14 százalékát, a rovarölő szerek 11
százalékát, a gombaölő szereknek viszont közel 40 százalékát kellene vissza vonni
2020-ig.
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Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 201 3. év II. félévének
előadásai
Október 26. szombat:
November 23. szombat:
December 21 . szombat:

A Lithopsokról (Kavicskaktuszok, virágzó kövek).
Termesztésük, teleltetésük, tavaszi indításuk, szaporításuk és
egyéb tudnivalók.
Előadó: Rácz László
Új kaktuszfajok nyomában Mexikóban.
Előadó: Tóth Norbert
A Királyi Kew-i Botanikuskert (Royal Kew Garden) Angliában.
2. rész
Előadó: Dr. Csajbók József

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, 1 6 óra!
Megközelíthető a 1 9-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
Hírlevélszerkesztő: Ficzere Miklós
Kiadványszerkesztő: Dr. Gyúró Zoltán
Címlapkép: Saguaro Moon Fotó: Stefan Seip

Digitális
könyvtár

Feliratkozás
a hírlevélre
Eddigi
hírleveleink
Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság
Közhasznú Egyesület Magtára kéri és várja
Tisztelt Olvasóink magadományait.

Eddigi
hírleveleink

Az értékesítésből származó bevételt teljes
egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási
költségeinek fedezetére fordítjuk.
Részletek itt!!!

Rendelje meg a Debreceni Pozsgástárt!
Csak 4.000,-Ft!
Érdeklik a pozsgásnövények és a
kaktuszok?
Akar olvasni újonnan felfedezett
növényekről?
Ismerni akarja élőhelyüket?
Szeretné beszerezni e növényeket?
Megjelenik évente négy alkalommal,
újságonként 60 teljesen színes, évente
összesen 240 oldalon, kiváló színes
képekkel.
Részletek itt!!

f

201 3. évi
maglistánk

Növényvédelem
Fórum

Programok,
események,
kiállítások,
vásárok

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület
Internetes Újságja
Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület,
Debrecen 4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93.
A hírlevelet készíti: Ficzere Miklós, ficzere.miklos@gmail.com

