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I.   Informacije društva 

 

1.   Sestanek društva v decembru  

 

Sestanek društva bo v petek, dne 8.12.1972. ob 17 uri. 

 

Dnevni red: 

 

a./  Društvene informacije - pogovor o občnem zboru, ki bo v      januarju 1973 in o planu društva za 

naslednje leto. 

 

b./  O flovitu K in humovitu K bo govoril ing. Drago Cmok iz  

Cinkarne Celje. 

 

c./  Diapozitivi - komentirala bosta ing. Jerin in ing. Novak 

 

d./  Razno  

 

 

 

                                                   Predsednik 

 

 

 

 

II.  Kakteje in sukulente v decembru 

 

 

Največ pozornosti moramo posvetiri božičnemu kaktusu - Zygocactus trucatus. Popki so že 

nastavljeni in ga zato ne smemo premikati, sicer ne bomo imeli cvetja, ker bodo popki že prej 

odpadli. Imamo ga na stalnem mestu, tedensko ga večkrat orosimo z mlačno vodo. Zalivamo ga po 

potrebi, ko se zemlja osuši. Nekateri kaktusi so se že vidno zgrbančili. To naj vas ne premoti, da bi 

jih zalili, ker bi jim s tem že podpisali smrtno obsodbo. Torej zalivajmo čim manj, da ne bi imeli 

zaradi gnitja preveč izgub.  

 

 

   

                                                       Turk M. 

 

III. Priporočamo za zbirko 

 

 



Zbirka kaktej ni popolna, če nima v sebi tudi nekaj bolj občutljivih primerkov zato pa tem lepših. 

Od Echinocerej bi še posebno priporočal Echinocereus fitchii, ki je še najmanj občutljiv, ki je 

izredno lep in še kar odporen. Echinocereje so občutljive zaradi mehkega telesa, ki tudi pri odrasli 

rastlini ne otrdi in je zato izpostavljen gnitju in škodljivcem. Zato je dobro, da jih obsujete s peskom 

in ne presajate prepogosto. 

Echinocereje imenujemo tudi brstičarje, ker delajo prav zanimive gruče. Tiste, ki ne brste 

imenujemo "pektinate" po Echinocereus pectinatus. Tudi E.fitchii ne brsti rad in napravi pokončno 

ovalno telo. Rebra ima komaj opazna ker jih gosto prekrivajo bodice. V eni areoli ima 25 bodic. 

Barva bodic je odvisna od jakosti sonca. V mladosti so skoraj bele, kasneje se obarvajo rumeno 

rjavo. Telo troletne rastline doseže 5 cm višine, cvet pa ima v premeru do 8 cm. Cvet je pri E. fitchii 

nekaj enkratnega: na obrobju je rožnate barve, ki prehaja v notranjosti v vinsko rdečo do vijolično. 

Teman cvetni lijak krasijo znotraj rumeni prašniki in zeleni pestiči čudovitih oblik res enkratno. Ta 

cvet boste brez težav dočakali, če boste rastlini nudili zimski počitek med 5 in 15 stopinjami C. 

Cvetele vam bodo lahko že dvoletne rastline. Tudi setev ni težka, imeti je treba le sveže in zdravo 

seme. Sejančki naj prezimujejo pri tem. 15 stopinj, morate pa jih rahlo vlažiti tudi preko zime. 

Zemljo v kateri rastejo sejančki moramo nujno posuti s peskom, da preprečimo gnitje.  

 

 

                                                  Ing. Jerin 

 

 

 

 

IV.  Lasaste kakteje ponos vsake zbirke 

 

 

V to skupino kaktej spadajo vrste, ki jih zasledimo v mehikanskih puščavah nekatere uspevajo tudi 

v visokih predelih Andov. Posamezne vrste je težko razpoznati, ker so si zelo podobne. To se 

doseže pri nekaterih vrstah šele v starosti ko cvetijo. Priljubljenejši so pač tisti, ki že v mladosti 

dobijo tesno se rastlini prilegajoči lasasti izgled iz katerega pa v okras štrlijo posamezne bodice. K 

vrstam lasastih kaktej prištevamo Cephalocereus, Pilosocereus, Oreocereus, Triksanthocereus in 

Espostoa. 

Za vzgojo so te vrste nekoliko zahtevnejše in občutljivejše od ostalih vrst. Varovati jih moramo 

predvsem pred prepihom, prahom pa tudi preveč zalivati jih ne smemo. Rastline iz puščavskih 

predelov Mehike so navajene v poletnih mesecih na veliko vročino brez padavin. Vročina je zanje 

znak, da se pred njo zaščitijo in to na poseben način tako, da zapro vse pore skozi katere bi lahko 

voda izhlapela. Če kljub temu zalivamo kot ostale kaktuse se zgodi, da prično korenine takega 

Cephalocereusa gniti in rastlina propade. Spomladi in jeseni skoraj do zime pa zalivamo pogosteje 

in tako nudimo pogoje iz domovine. 

Pa še nekaj bi veljalo pripomniti in sicer: če hočemo, da bodo imeli laski lep izgled jih od časa do 

časa orosimo z razpršilnikom. Z različnimi poizkusi jih do danes nismo mogli aklimatizirat kot 

nekatere druge vrste kaktej. Če bomo tem vrstam nudili pogoje kot v domovini nas bodo še dolgo 

razveseljevali.  

 

 

 

                                                    Okoren Jože 

 

 

 



V.   Sestav zemlje v Mehiki 

 

 

O nobeni stvari s področja gojitve kaktej ni bilo napisanega kot prav o zemlji, toliko različnih mnenj 

in predlogov in verjetno bo tako tudi v bodoče. Skoraj nič pa ni bilo napisanega o sestavu zemlje v 

domovini in prav to je snov tega članka, ki je izšel v letošnji sept. KUAS pod naslovom 

"Bodenproben aus Mexiko von W. Polka" in katerega podajam v nekoliko skrajšanem obsegu. 

Običajno piše v knjigah, da rabijo kakteje čisto mineralno zemljo, to je brez humusa; drugi napotek 

se glasi, da rabijo kakteje malo dušika, pH običajno med 5,5 in 6, to je slabo kislo. Avtor je izbral 8 

vzorcev zemlje iz različnih področij, ta so: 

 

1.   2O km južno od Mexico City - ja, nadmorska višina ca. 2.OOO                              

     m, uspevajo večinoma agave in opuncije. 

 

2.   Valle de Vernados /El Chico/, 2.2OO m. Deževna doba 3 mesece 

     letno do 3OO mm padavin. Na tem področju uspevajo predvsem: 

     Isolatocereus, Myrtillicactus, Ferocactus histrix in  

     glaucescens, Opuntia, Dolichothele. 

 

3.   Senilistal pri Alcalome. Višina 2.4OO m, hribi apnenca. Od                                    

     kaktej uspevajo: Cephalocereus senilis, Man. geminispina,           

     Echinocactus grandis. 

 

4.   2O km južno od Pueble v višini 2.25O m. Uspeva večinoma le  

     Man. elegans. 

 

5.   Tehuamalco v višini 2.1OO m - uspevajo: Solisia pectinata, 

     Coryphantha spec., Ferocactus robustus. 

 

6.   Pino Sanchez - uspevajo Mam. mystax, Ferocactus latispinus. 

 

7.   Pri Teotitlan - u, uspevajo Mam. crucigera, sphacelata in              

     carnea.              

 

8.   Pri Las Ventas - u, uspevajo: Wilcoxia viperina, Mam. 

     viperina in sphacelata, Pachycereus gigas. 

 

Sestav zemlje na omenjenih področjih in drugi zanimivi podatki so razvidni iz naslednje tabele: 

 

štev.% N  % P   % K   % Ca   % hu-    pH   ura    temp.  rel.vl. 

                             musa                 zraka  v % 

--------------------------------------------------------------------- 

 

1  0,17 0,03 0,1 3,2 7,0  8.00 22  55 

 

2  0,13 0,01 0,2  0,1 3,6 6,8 11.45 35  39 

  

3  0,43 0,06 0,2  0,6 9,9 7,2 10.30 25  36 

 

4  0,46 0,07 0,1 14,1  10,5 7,5 10.15 24  50 



 

5  0,10 0,03 0,1 14,4 7,5 7,2 12.15 34  38 

 

6  0,43 0,07 0,3  6,2  10,2 7,2 14.00 35  40 

 

7  0,48 0,12 0,2  0,2  14,4 6,2 12.30 45  32 

 

 

 

 

Vzorci zemlje so bili vzeti proti koncu sušne dobe, ko je koncentracija soli največja, takšno bi 

morali dajati kaktejam pomladi. Iz analiz sledi, da vsebuje zemlja v domovini več humusa in 

dušika, kot je do sedaj prevladovalo splošno mnenje, presenetljivo malo je kalija in fosforja, kot 

tudi, da je zemlja večinoma skoraj nevtralna. Posebno stebričaste kakteje uspevajo bolje, če je več 

humusa. Vsekakor bo potrebno še veliko raziskav do dokončne odločitve, članek tudi ne daje 

odgovora ali so navedene količine tudi optimalne za rast kaktej. 

 

 

 

                                          ing. Novak Engelbert 

 

 

 

                                                                     

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Glasilo "Kakteje in sukulente" : lastnik, izdajatelj in založnik je Društvo prijateljev kaktej SR 

Slovenije. Ponatis v celoti ali delno je dovoljen samo s privoljenjem društva. Dopise in vpraša-  

nja pošljite na naslov odgovornega urednika. Rokopisov ne vrača- 

mo. Odgovorni urednik: Novak Engelbert, dipl.ing., Rožna ulica 23 

61000 Ljubljana.  


