Kaktusz-Világ Ajánló
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk idei harmadik lapszámában folytatjuk az idén megindított, oszlop
alakú taxonokat bemutató sorozatunkat, egy széles elterjedésű, ám
gyűjteményekben sokszor mellőzött fajjal, a Neobuxbaumia tetetzo-val. A
fókuszba állított fajról IZSAY Tamás a természetes élőhelyén is gyűjtött
adatokat, így teljes valójukban tudjuk e növényeket bemutatni Önöknek.
VARGA Zoltán új sorozatot indít a közelmúltan leírt kaktuszfajok
ismertetése, melynek első darabjaként az Escobaria abdita-ról közöl
szintén a természetes élőhelyén gyűjtött információkat.

IZSAY Tamás és Dr. SOLTI Ádám:
Oszlopos fókuszban:
Neobuxbaumia tetetzo (COULTER) BACKEBERG

VARGA Zoltán:
Escobaria abdita ŘEPKA & VAŠKO 2011
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének magazinja
Ki-kicsoda sorozatunkban JOKHEL Csaba egyesületünk gazdasági vezetőjét,
LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilonát mutatja be, ezúttal talán az egyesületért végzett
munka mellett a kevésbé ismert, kaktuszgyűjtői oldaláról.
Szintén JOKHEL Csaba a kezdő kaktuszkedvelők számára is szolgán néhány
hasznos tanáccsal, mellyel mindannyian szembesülünk a gyűjtés kezdetén.

JOKHEL CSABA:
KI KICSODA:
BEMUTATOM LIBNÁRNÉ HERCZEG ILONÁT
JOKHEL Csaba:
Hogyan tovább kaktuszainkkal,
avagy kaktuszos gyorstalpaló
Sokan kérdeznek kiállításokon, vásárokon, hogy „azt a kaktuszt hová
tegyem, hogy jól érezze magát és virágozzon”. Mindenekelőtt fontos a
napfény szerepe, nélküle ugyanis nincs fotoszintézis, de egyben
befolyásolja a növekedés irányát, a formát, a növény színét és a virágzást.
3–4 óra napsütéssel beéri a Gymnocalycium, az Echinopsis, a Lobivia, az
Acanthocalycium nemzetség néhány faja. A túlzottan sok, vagy a hirtelen
nagy erősségű fény azonban napégésekhez vezet. A hosszú teleltetési
hónapok után még azokat a kaktuszokat is árnyékolnunk kell, amelyek
egyébként nyáron teljes napsütést igényelnek. Nincs olyan kiállítási nap,
amikor ne tennék fel többször is a nagy kérdést: „az jó, ha én hetente
locsolom kaktuszaimat?”. Ha hetente egyszer meglocsolunk egy kaktuszt,
az lehet jó is, rossz is. Honnan tudjuk, hogy biztosan kiszáradt-e talajunk?
Szúrjunk gyufaszálat a földbe, majd egy óra múlva kihúzva azt
meggyőződhetünk a talaj nedvességtartalmáról! Öntözni azonban lehet
alulról felszívatva és felülről locsolva is. A kizárólag alulról felszívatva
öntözés mellett fehér sókristályok jelenhetnek meg a talaj felszínén.
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Jómagam egy levélkaktusz-hibrid, a Disocactus ×
hybridus, avagy ×Epicactus ’Ackermannii’ nyomába
eredek, valamint a dél-afrikai pozsgás Gasteria
nemzetség hibridizációjáról írok. IZSAY Tamással a
szárazságtűrő trópusi fákat is magába foglaló Ceiba
nemzetségről írunk, végül, de nem utolsó sorban német
kollégáink írásait NÉMETH Ottó szemlézi.

Dr. SOLTI Ádám és IZSAY Tamás
Tövises törzsek:
a Ceiba nemzetség szárazságtűrő fái

Dr. SOLTI Ádám
Hibridek, kultivárok, bizonytalan eredetű növények:
Az 'Ackermannii'-probléma

NÉMETH Ottó: Lapszemle
Dr. SOLTI Ádám
Hibridizáció és izoláció a Gasteria nemzetségben
Kellemes időtöltést kívánok az olvasáshoz!

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

