Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Dr. SOLTI Ádám: Tisztelt Olvasóink!
Bizton állítom, soha annyira nehezen nem állt még össze újságunk tartalma, mint e
lapszám esetében. A szerkesztőséghez beérkező cikkek minimális volta nagyon erős
kihívások elé állít minket, hogy újra és újra tartalommal tudjuk megtölteni a
Kaktusz-Világot. Ez alkalommal, orvosolandó e nehézségeket, a Ma is aktuális
címmel olyan több évtizede publikált írásokról ráztuk le a port, melyek tartalma
napjainkban is aktuális, a leporolást pedig új, színes ábraanyaggal illusztráltuk, ahol
erre szükség volt. Remélem, e hajdan megjelent írások olvasása közben mindenki
átérzi a visszatekintés fontosságát. Természetesen lapszámunkat nem csupán
reprint-írásokkal töltöttük meg, hiszen színes curaçaoi úti beszámolót olvashatnak
KAJDACSI János tollából, VARGA Zoltán az Aripcarpus agavoides subsp.
sanluisensis-t kereste fel élőhelyén, ÖTVÖS Dénes pedig a
Stenocereus griseus-t mutatja be természetes
élőhelyén. Ki-kicsoda című sorozatunk
fókuszában szintén ÖTVÖS Dénes áll, akit
sokan talán nagyon jól ismerünk kiállításszervezői tevékenysége miatt, most
azonban elsősorban gyűjteményét
helyeztük a fókuszba. BAGOLY Lajos,
a hazai epiﬁton kaktusz közösség
szervezője az epiﬁtonok Opuntia
alanyokra történő oltását mutatja
be, végül SZALLER Zoltán első
magvetésének készületeibe avat be
minket. Cseh kollégáinktól
kölcsönözve végül pedig
potenciálisan télálló Coryphanthakról írunk. Tartalmas időtöltést
kívánok az olvasáshoz!
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Dr. NEMES Lajos:
A kaktuszok tápanyag-utánpótlásáról
Növekvő gyűjteményünkben felhalmozódott feladatokra egyre több időt
kell fordítanunk, ezért nem véletlen, hogy az elmaradt átültetések
negatív eredményeit látva, felmerül bennünk egy kérdés. Vajon
használjunk-e valamilyen tápoldatot kaktuszaink növekedésének
gyorsítására, pótolhatjuk-e a talajból kiürülő ásványi anyagokat,
nyomelemeket, vagy sem? Ma is aktuális rovatunkban, erre a kérdésre
próbálunk mindenki számára érhető választ adni. NEMES Lajos 1972ben megjelent cikkéből mindenki leszűrheti a számára leghasznosabb
információkat.

Helyes tápanyag utánpótlással a virágzás minősége
is befolyásolható. Notocactus concinnus var. ﬁmbriatiﬂorus.
Fotó: SZABÓ Róbert.

PINTÉR Péter:
Szukkulens növények steril magvetése
Gyűjteményünk költséghatékony
gyarapítására egyetlen lehetőségünk
van, ha elsajátítjuk a magvetés
tudományát. Azonban időnként azt
tapasztalhatjuk, hogy minden gyűjtő
másképpen, más-más módszerekkel jut
el a magoncok tűzdeléséig. Ilyenkor
néhányan talán meglepődnek, vagy
egyenesen megijednek, mert azt
gondolják, hogy elvesznek az
információk útvesztőjében. Ijedtségre

azonban semmi okunk, mert minél
jobban megismerjük a különféle
technikákat, annál jobban fogjuk tudni
kialakítani a sajátunkat. A Ma is
aktuális című rovatunkban, most
megismerhetjük PINTÉR Péter által írt
cikket a steril magvetésről, amelyet
nagy előszeretettel alkalmaznak apró
magvú, lassan növekvő növények
magvetésénél.

SZALLER Zoltán:
Első magvetésem
Az első magvetés minden gyűjtő
számára emlékezetes pillanat, vagy a
kudarc miatt, vagy azért, mert a csodás
sikert pillanatról pillanatra
megörökítjük az utókor számára. Egy
jól sikerült magvetés tovább inspirálja a
kaktuszgyűjtés felé elkötelezett gyűjtőt,
és tovább kutatva keresi a legjobb,

legtökéletesebb módszert. SZALLER
Zoltán beszámolójából, a magvetéssel
éppen csak ismerkedők sok hasznos
információval lehetnek tájékozottabbak,
és talán a cikk elolvasásával arra is
felﬁgyeltünk, hogy milyen alaposan
felkészült erre a feladatra.

AUGUSZTINYI Béla: Töprengések a magvetésről
A Ma is aktuális című rovatunkban egy
folyton vissza-visszatérő kérdésre
kaphatunk választ AUGUSZTINYI Béla,
1985-ben megjelent cikkéből.
Bizonyára már mindenki rátalált a saját
vetési technikájára, de ettől még
rábukkanhatunk a cikkben néhány

hasznos információra. Akik még eddig
nem éreztek magukban kellő
elszántságot a kaktuszmagvetéshez,
azoknak itt a remek alkalom, hogy a
cikk ﬁgyelmes elolvasása után,
hozzákezdjen gyűjteményük
magvetéssel történő gyarapításához.

1–2 hét elteltével az első tövisek is megjelennek.
Gyűjtemény és fotó: JOKHEL Csaba

Néhány napos magoncok, steril talajon.
Gyűjtemény és fotó: JOKHEL Csaba

Mini üvegház egy régi akváriumból.

A korábbi átültetésekből maradt és a vetéshez vásárolt
kellékek gyűjteménye.

KAJDACSI János: Az ABC-szigetek Melocactus-ai
Az ABC-szigetek néven ismert karib-tangeri szigetek a holland királyság tengeren
túli speciális területei. Három sziget tartozik közéjük: Aruba, Curaçao és Bonaire.
KAJDACSI János hosszú ideje tervezte, hogy eljut ezekre a szigetekre, hogy
felkeresse Melocactus-ait. Curaçaora érkezve elsőként Melocactus macracanthusokat pillantott meg, de egy rövidebb terepbejárást követően a M. citrina egyedeire
is rálelt.
Egy gondozott golfpálya bejáratánál sziklahalomra
telepítve fejlődnek a Melocactus macracantus egyedei.

BAGOLY Lajos: Oltás Opuntia-ra
BAGOLY Lajos, a fán élő kaktuszokra szakosodott hazai gyűjtőtársunk nem első
alkalommal próbál hasznos információkkal ellátni minket, ami talán nem is baj,
mert időnként egy-egy elpusztult epiﬁton jelzi, hogy valamit nem jól csinálunk.
Lajos, aki HUBAI Istvántól tanult néhány bevált fogást, tudását szívesen átadja a
kíváncsi és a tanulni szerető kaktusz kedvelőknek. Rövid cikkében az OPUNTIA
alanyra történő oltás jelentőségét méltatja, néhány nehezebben fejlődő
Ripsalidopsis vagy Schlumbergera esetében.
Fiatal Rhipsalidopsis-oltvány
Opuntia szártag-darabon.

Fiatal ×Epicactus-oltvány.

Oltás Opuntia robusta hajtástagra.

·Fiatal Melocactus macracanthus és M. citrina-egyedek
népesítik be a karsztosodó korallmészkő-sziklákat.

VARGA Zoltán:
Szent Lajos gyapjaskaktuszának második megkísértése
Jelenleg hivatalosan nem elfogadott tagja az Ariocarpus nemzetségnek az Ariocarpus
agavoides subsp. sanluisensis taxon, hanem az alapfaj szinonimája. Mégis mag- és
növénylistákon meglehetősen borsos összegekért lehet találkozni vele, ha kapni
egyáltalán. A cikk szerzője elkalauzol bennünket a növény megismerésében,
egészen annak felfedezésétől a kultúrában való megjelenéséig, sőt megosztja a
faj élőhelyén szerzett élményeit is. Kiderül, hogy miért is olyan kevesek által
látott helyen terem ez a mexikói ritkaság!

Jan HADRAVA
Fordította: MOTTAJCSEK Péter
Fagytűrő Coryphanta-k
A szerző gyűjteményébe a többé kevésbé (feltételesen) fagytűrő kaktuszok közé néhány
“délnyugati” Coryphanta is bekerült. Ezek a növények az USA-ban élnek Arizona, ÚjMexikó és Texas területén. Miután lehetősége adódott a Coryphanta-kat természetes
élőhelyükön is megﬁgyelni szükségleteiket is jobban megértette, melyet most megoszt
velünk.
A szerző emellett a feltételesen (részlegesen) fagytűrésről is ír.

Mintha csak ősz lenne, sárguló levelek,
kopasz ágak, szárazság. San Ignacio, San Luis Potosí, Mexikó.
A legelésző állatok sok kárt okoznak bennük, szemölcseiket letapossák,
viszonylag ritka a teljesen érintetlen példány.
Jól láthatóak az ép szemölcs végén található gyapjas
areolából meredező erősebb, karomszerű tövisek. Ariocarpus
agavoides subsp. sanluisensis, El Jaujal, San Luis Potosí, Mexikó.

Bokrok védelmében növő Coryphantha macromeris,
Otero Co., Új-Mexió, USA 1120 m tszf magasságban. Fotó: Jan Hᴀᴅʀᴀᴠᴀ

VARGA Béla
Ritka vagy kényes növények-e az Islaya-k?
Ritkán hallhatunk, olvashatunk az Islaya nemzetség képviselőiről, ezért talán nem meglepő,
ha a lap szerkesztői felﬁgyeltek egy 1972-ben megjelent cikkre. A Ma is aktuális című
rovatba tökéletesen passzoló leíráshoz élőhelyi, és kultúrában élő kaktuszok képeivel
szolgáltak gyűjtőtársaink.
Hazájuk a Chile-Peru-i határterület partvidéki pusztaságának észak felé terjedő része, ahová
csak csekély harmat, vagy esetleg köd formájában jut el némi csapadék. Ezekhez a
rendkívül mostoha, szinte elképzelhetetlen életkörülményekhez alkalmazkodtak az Islaya-k.

Az Islaya omasensis egy különleges,
szalagos növekedésű (cristata) példánya
a perui Omas-völgyben, 800-900 m tszf magasságban,
Peru. Fotó: BÉKEFI József.

Islaya bicolor, San Jan melllett,
300 m tszf magasságban, Peru.
Fotó: BODORKÓS Zsolt.

ÖTVÖS Dénes:
Oszloposok gyűjteményemben 2.:
Stenocereus griseus (HAW.) F. BUXB.
Ötvös Dénes oszlopos növekedésű kaktuszokat bemutató
cikksorozatának második részéhez ért, amelyben a Stenocereus
griseus-t mutatja be. Elterjedési területe talán a legnagyobb az
oszlopos kaktuszok között. Mexikótól Venezueláig húzódik,
beleértve a Karib szigeteket is. Dénes ez év elején Kolumbiában
járt, ahol volt lehetősége tüzetesebben is tanulmányozni, más
Cereus félékkel együtt, amikről szép számban készített élőhelyi
fotókat is, így cikkében képekből nem lesz hiány.

JOKHEL Csaba: Ki kicsoda:
Bemutatom ÖTVÖS Dénest
Gyerekként szeretett bele ezekbe szúrós csodákba Ki
kicsoda rovatunk mostani főszereplője, majd kisebb
nagyobb szünet után JANAKIDISZ Demeter és DÓSA Béla
segítségével vált végképp kaktuszgyűjtővé. A
nevetéséről messziről megismerhető ÖTVÖS Dénes mára
megkerülhetetlen alakja lett a magyar kaktuszgyűjtő
társadalomnak. 2014-től MKOE egyesületi tag, bár
ezelőtt is rendszeres kiállítás- és gyűjteménylátogató
volt. Belépése után nem sokkal a füvészkerti kiállítások
szervezésének összefogását kapta felelősségül az elnöki
hármastól, amit szívesen vállalt. Gyűjtőként leginkább
az oszlopos növények foglalkoztatják, de gyűjteménye
részét képezik a Gymnocalycium és Matucana
nemzetség tagjai is.

ÖTVÖS Dénes egy fűvészkerti kiállításon, a fősátorban.
Fotó: JOKHEL Csaba

Virágzáshoz készülő Stenocereus griseus.

A „nyári rezidancia” teljesen berendezve.

Kellemes időtöltést
kívánok az olvasáshoz!
Dr. SOLTI Ádám főszerkesztő
A Szerző és útitársa, RIGERSZKI Zoltán egy
méretes cereoid kaktusz "árnyékában".

Fizessen elő
Kaktusz-Világ magazinunkra
(kattintson erre a linkre)!
Írta: dr. SOLTI Ádám
Szerkesztette: dr. GYÚRÓ Zoltán

