Kaktusz-Világ Ajánló
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Dr. SOLTI Ádám:
Tisztelt Olvasóink!
Örömmel nyújtom át
Önöknek idei első
lapszámunkat, melynek
tartalma változatosságában
mit sem csökkent a tavalyi
évfolyamhoz képest – hála
örök cikkíróinknak, VARGA
Zoltánnak és JOKHEL
Csabának, akik nélkül e
lapszám nem készülhetett
volna el.
...

2019/1.

VARGA Zoltán
10 – Kaktuszélőhelyek sorozat V. rész:
A Jaumave-völgy kaktuszai

4 – Ariocarpus agavoides felnevelése
magról

29 – Magról nevelt

Pediocactus knowltonii kultúrában

...
VARGA Zoltán beavat minket a Pediocactus knowltoni és az Ariocarpus
agavoides fajok magvetésének tudományába, valamint hogy miként nevelhetünk
e kultúrában érzékeny növényekből magunk is virágzóképes egyedeket.
Bemutatja ezen felül, hogy az Ariocarpus-fajok hatalmas karógyökereikkel
miként képesek szétfeszíteni a műanyag termesztő edényeket akkor, ha
elfelejtjük idejében átültetni növényeinket. Zoltán ezen kívül elkalauzol minket
két mexikói tájra is: a Turbinicarpus madragora természetes élőhelyére,
valamint a változatos ﬂórájú Jamauve-völgybe. ...

23 – Cseréptörés

47 – A Turbinicarpus (Rapicactus) mandragora

felkutatása

16 – Klaus-Peter K

26 – Mário Snopka:

LESZEWSKI:

Astrophytum-ok a Jaumave-völgyben
(fordította: JÓNÁS Mónika)

8 – Radek Č

(fordította:

...
Német kollégánk írásában
szintén a Jamauve-völggyel és
annak egy kitűntetett fajával, az
Astrophytum myriostigma-val
foglalkozik. Cseh kollégáink
segítségével két fajt mutatunk
be Önöknek természetes
élőhelyén: a madagaszkári
elterjedésű, kaudexes
Cynanchum marnierianum-ot
(Apocynaceae), valamint a
Loxanthocereus hystrix-et Peru
ﬂórájából.
...

ECH: Cynanchum marnierianum
MOTTAJCSEK Péter)

RAUH

Loxanthocereus hystrix
RAUH & BACKEBERG 1957
(fordította: MOTTAJCSEK Péter)

44 – J

Csaba: A 2018 őszi kaktuszkiállítás
legszebb, legérdekesebb kaktuszai
OKHEL

39 – J

Csaba:
Ki kicsoda:
Bemutatom
NEVEZI Jánost
OKHEL

34 – Dr. M

Zoltán †:
Kaktuszvadászat Orientében 2.
ÉSZÁROS

...
JOKHEL Csaba az őszi MKOE kiállítás legszebb
oszlopos növekedésű növényegyedeit mutatja
be, valamint NEVEZI János, Anisits János
Dániel-díjas erdélyi gyűjtőtársunkkal
beszélgetett arról, miként szeretett bele e szúrós
növényekbe. Végül, de nem utolsó sorban
nemrég elhunyt gyűjtőtársunk és tiszteletbeli
elnökünk, prof. dr. MÉSZÁROS Zoltán
gondolatait idézzük meg egy 1975. évi kubai
útjáról történt úti leírásával.
Tartalmas olvasást kívánok!

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

