KAKTEJE IN SUKULENTE
Glasilo društva prijateljev kaktej SR Slovenije
Leto: 2

številka 3

Marec 1973

I. Informacije društva
1. Sestanek društva v marcu
Sestanek bo v petek dne 9. marca 1973 ob 17 uri.
Dnevni red:
a./ društvene informacije
b./ opis dveh vrst kaktej - tov. Brlan in ing. Novak
c./ prodaja semen - nova pošiljka kaktej in plastičnih lončkov
d./ predvajanje diapozitivov
e./ razno
II. Leuchtenbergia principis
Domovina te lepe kakteje je Mehika, kjer jo dobimo v pokrajinah Hidalgo, San Lois Potosi,
Coahuila, Durango in Guanajuto, to je približno med 20°C in 25°C severne širine. Rastlina
uspeva posamezno, lahko pa tudi razvejano. Cilindrično telo je lahko do 30 cm dolgo in 8 cm
široko, vsa rastlina pa je lahko do 70 cm visoka. Pri nas seveda ne doseže take velikosti.
Bradavice so modro zelene barve, do 12 cm dolge in so razporejene okrog debla v spirali, zgornje
so obrnjene navzgor, spodnje pa večinoma navzdol in so trirobe. Kasneje bradavice od konca
proti sredini odmirajo se lomijo in končno sploh izginejo. Bodice so prilično dolge in podobne
papirju. Areole so poraščene s sivo volno, ki je sprva umazano rumene barve. Cvetovi so veliki
do 10 cm, prijetno dišeči, zunaj so rdečkasto rjavi, znotraj rumeni in ostanejo odprti skoraj en
teden. Seme je temno rjavo. Rastline imajo debelo korenino. To kaktejo, ki vsekakor ni za
začetnika, ni tako težko gojiti kot to običajno piše v raznih knjigah, res pa je da raste sorazmerno
počasi. Zahteva predvsem ilovnato - peščeno zemljo, poleti čim več sonca in toplote, zalivanje po
možnosti od spodaj, od časa do časa tudi s hranilno raztopino. Pozimi dokaj hladno, to je 6°C do
10°C in pri tej temperaturi tudi popolnoma suho, po možnosti na zelo svetlem prostoru. Nekateri
priporočajo naslednji sestav zemlje: 30 odst. ilovnate zemlje, 20 odst. peska 15 odst. listavke in
35 odstot. granitnega ali bazaltnega zdroba. Vzgoja iz semen je sicer počasna, vendar ni težka. Pri
presajanju moramo paziti, da ne poškodujemo rastline, iz istega vzroka jo tudi ne smemo imeti
pretesno z drugimi rastlinami.
ing. E. Novak
III. Priporočamo za zbirko
Med kaktusi ki so lahki za gojitev in ki zelo radi cvetijo so vsekakor rebucije. Posebno za
začetnika je primerna Rebutia minuscula. Pri pravilnem gojenju mora cveteti že v drugem letu

starosti in to z velekimi rdečimi cvetovi. Verjetno vas zanima kako jo pripraviti do tako
zgodnjega cvetenja. Najvažnejši pogoj je, da je zimski počitek pri temperaturi okoli 5°C brez
kaplje vode. Prvo leto raste izredno počasi, drugo leto pa izredno hitro. Če februarska temperatura
(sonce) dovoljuje, lahko pride do cvetenja sredi februarja. Ko so popki dolgi nekaj milimetrov
pričnemo z zalivanjem in gnojenjem (fosfor in kalij). Rebucije bodo daleč najbolje uspevale v
večjih posodah v gručah. Dno posode naj bo pokrito s kremenčevim peskom, zemlja za kakteje pa
naj bo 6 cm debela. Rebutia minuscula ima telo poraščeno z bradavicami torej ni rebrasta kot
nekatere druge vrste. Barve je živo zelene. Vzgoja iz semena je sorazmeroma lahka vendar
počasna. Starejše rastline lahko razmnožujemo vegetativno.
ing. P. Jerin
IV. Mammillaria perbela
Domovina mammillarie perbele je Queretaro in Hidalgo v Mehiki. Cvetovi so razporejeni v
obliki venca, dolgi 9 do 10 cm in v premeru 8 mm. Oblika cveta je zvončasto lijakasta in cveti v
rožnato karminasti barvi. Ta kakteja ne cveti bogato. Čas cvetenja je julij in avgust. Redko doseže
velikost preko 6 cm v premeru in se pseudodihotomično deli. To pomeni da se deli pri vrhu.
Bradavice so spiralasto razvrščene v razmerju 13 proti 21 in dolge okoli 5 mm. Areole so okrogle
2 mm v premeru s kratko le malo kodrasto volno. Aksile so najprej gole, kasneje belo volnate.
Robnih bodic ima 14 - 18 neenako dolgih. Dolžina bodic 1,5 do 3 mm bele barve. Večje bodice
imajo črno konico. Srednji bodici sta 2 4-6 mm dolgi, večja ukrivljena navzgor. Pri novi rasti ima
rdečkaste bodice, kasneje slonokoščene barve. Vzgoja te rastline ni posebno težka. Poleti
zalivamo zmerno, pozimi pa jo držimo suho pri temperaturi 6°C- 8°C. Dobro uspeva na svojih
koreninah v ilovnato peščeni zemlji.
S. Brlan
V. Članom društva
Na sestanku v mesecu marcu vam bo društvo nudilo izredno bogato izbiro semen za kaktuse in
sukulente. Posebno se boste razveselili bogate izbire semen za sukulente, ki so na evropskem trgu
redka in draga. Naše društvo vam jih bo nudilo po izredni ceni 3 - 5 din porcija. Izbirali boste
med 150 vrstami. Nekaj primerov: Melocactusi, Lobivie, Parodije, Haageocereusi, Ferocactusi,
Neochilenia, Islaya, Mammillarijami itd. Od sukulentov:Cheiridopsis, Aloinopsis, Aeonium,
Argyroderma, Vanherdia itd.
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 vprašanja pošljite na naslov odgovornega urednika. Rokopisov ne vrača-mo. Odgovorni urednik: Novak
Engelbert, dipl. ing., Rožna ulica 23
61000 Ljubljana.

