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Austrocactus patagonicus, mezi Minas Geotecnicas a Mina Gonzalito

Z naší činnosti
Dne 2. 4. 2012 mezi nás zavítal vzácný host, předseda frýdeckého Klubu
kaktusářů Ing. Jaromír Chvastek, aby nám ukázal své obrázky z poslední cesty po
Chile 2012. Svou cestu začali v Santiagu de Chile a postupovali směrem na sever.
Viděli jsme nádherné rostliny rodů Eriosyce Pyrrhocactus, Neoporteria, Neochilenia,
Thelocephala, Copiapoa, Eulychnia, Lobivia, Trichocereus, Browningia, Arequipa,
Neowerdermannia, ale i jiné rostliny jako tillandsie či portulaky apod. Vše bylo
doplněno pohledy do přírody nebo do života lidí a odborným výkladem, který je
v podání Jaromíra vždy skvělý. Děkujeme přednášejícímu za pěkně strávený večer.

Obrázky našich členů
Austrocactus patagonicus (Web.) Backeberg
Nejznámější druh rodu Austrocactus, který má většinou sloupkovitý stonek o průměru asi 5 - 6
cm a výšky 15 - 20 cm. Žeber asi 9 – 12, nesoucí v areole 6 - 12 (-16) jehlovitých, paprskovitě
postavených okrajových trnů, 10 - 15 mm dlouhých, křídově až sklovitě bílých, někdy s trochu tmavší,
hnědavou špičkou. Středové trny jsou 1 - 4, výrazně silnější, 20 - 40 mm dlouhé, na koncích zahnuté
až hákovité, u báze zesílené. Květy, vyrůstající blízko temene rostliny, jsou poměrně velké, při plném
rozkvětu 50 - 55 mm široké a 40 - 50 mm dlouhé, bělavé až narůžovělé, s tmavšími středními proužky.
Blizna je tmavě fialová, nitky světle žluté až narůžovělé, pylové váčky sytě žluté. Kulovité plody
obsahují zploštělé, zahnuté, černá semena 2 - 2,5 x 1,7 - 2 x 0,8 mm velká. Vyskytuje se v Patagonii,
kde má rozsáhlý areál. Chladné zimování, snese i krátkodobé mrazíky, zcela po suchu. Během
vegetace lze doporučit dobře větrané, slunečné stanoviště s běžnou průměrnou zálivkou.

Mammillaria bocasana Poselg.
Běžná malá, odnožující mamilárie má bílé vlasovité trny často zakrývající tuhé paprsčité trny i
zahnuté trny uprostřed. Jednotlivé stonky o průměru asi 4-5 cm, odnožují a vytvářejí ploché trsy o
průměru až 25 cm. Růžovokvěté květy rozkvétají brzy z jara a vyrůstají po celé léto. Pěstování nečiní
větších pěstitelských potíží, při dodržování základních pěstitelských pokynů.

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw.
Jedna z nejobyčejnějších mamilárií, ale i ona může přinést mnoho radosti. Ve sbírkách téměř
vymizela, ale pro specialisty na rod Mammillaria je to stále zajímavý druh, zvláště když se nachází na
místech, kde se nyní moc nejezdí - Kuba a Haiti. Stonek o průměru 2 – 3 cm, hodně odnožuje a vytváří celé
trsy až o průměru 60 cm. Nenáročná rostliny na pěstování, podobně jako předcházející druh.

Mammillaria elongata DC.
Další odnožující, trsovitá mammillárie s válcovitými stonky o průměru 1 – 3 cm a délky 5 – 10
cm. Velmi variabilní druh s pestrou škálou vybarvených trnů od světle žlutých až po tmavě hnědých.
Kvete kolem temene v celých věnečcích bílými nebo světle žlutými květy. Působí velice dekorativně,
snadno se pěstuje, vyžaduje propustný, dostatečně písčitý substrát. V létě občasná zálivka po
přeschnutí substrátu, zimování zcela po suchu, teploty by neměly klesnout pod 8 °C.

Trichodiadema densum (Haw.) Schwantes
Zajímavá, malá sukulentní rostlinka, vhodná pro tvorbu miniaturních pokojových bonsají. Listy
jsou eliptické, dužnaté, zakončené štětinkami, podobné trnům kaktusů. Délka listu dosahuje 1,5 – 2
cm a šířky 4 – 5 mm. Kvete růžovofialovými květy o průměru 3 – 4 cm. Rostliny vytváří trsovité keříky,
při povytažení zhrublých kořenů, vypadají v miskách jako velmi pěkné malé bonsaje. Pěstování nečiní
větších potíží, v létě co nejvíce světla, větrání a propustný substrát s občasnou zálivkou. V zimě zcela
po suchu a teploty kolem 10 °C.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 9 / 2009
Neobvyklý a při tom krásný je detailní snímek kštice listů Agave
neomexicana, jednoho ze zimovzdorných druhů agáví. Ornament listů s černými
špičkami, narůžovělými zoubky na okrajích a s vytlačenými obrysy uprostřed listů
působí jako dokonalý grafický list, vyvedený v odstínech šedozelenkavé barvy.
Když jsem v referátu o červencovém čísle KuaS psal o článku p. Vavroucha
(Agave victoria-reginae), že jde o raritu v podobě uveřejnění článku českého autora
v KuaS, netušil jsem, že nebude jediným Čechem, který pronikl na stránky toho
časopisu. Tím dalším je dobře známý pan Pavel Pavlíček z Chrudimi, který píše o
mimořádně hezké lokalitě v Mexiku, vesnici Huajales. Na poměrně malém areálu zde
rostou různá epifyta, nejvíce pozornosti však vyvolává velká skupina nádherně
vzrostlých Neobuxbaumia polylopha, působící dojmem lesa a skalnatá stráň posetá
velkými, kvetoucími exempláři Ferocactus glaucescens. Na devíti dokumentárních
snímcích nechybí ani výprava známých kaktusářů, ani snímek samotného fousatého
autora v marné snaze o konkurenci okolním ferokaktusům.
Do velké čeledě klejichovitých (Asclepiadeceae) patří také několik malých
rodů, které má případný zájemce větší naději ve sbírce zkompletovat. Jedním z nich
je rod Tavaresia, s asi šesti popsanými druhy. Část z nich byla později určena jako
přírodní hybridy a formy dvou dnes uznávaných druhů: Tavaresia angolensis a T.
barklyi. Liší se mezi sebou počtem žeber (6 - 8 u T.a. proti 10 - 14 u T.b.),
postavením středního ostnu (do strany, nebo vzhůru od osy stonku), délkou
postraních ostnů (kratičké směřující vzhůru, nebo dlouhé směřující dolů) a korunou
květu (hruškovité nebo kulaté cípy). Délka pěticípé květní trubky i na stejné rostlině je
značně měnlivá, existují klony s krátkou či dlouhou trubkou (= T. grandiflora).
Pěstování je náročnější, v zimě vyžaduje sucho a teploty 8 - 14 °C. V dob ě vegetace
1-2 zálivky během týdne a pravidelné přihnojení, malý keramický kořenáč (ve větším
objemu je riziko hniloby), ochrana před poledním sluncem, ale při nedostatku světla
nekvete, chránit před sviluškami (červený pavouček) a kořenovkami. Množí se
odřezky výhonů, po ošetření řezné rány dřevěným uhlím a 1 - 2 dnech zaschnutí
možno zasadit do kořenáčku a hned zalít (5 snímků).
J. Küttel píše o návštěvě soukromé botanické zahrady „La Cutura“,
nacházející se poblíž města Lecce na „podpatku italské boty“ (při pobřeží Jaderského
moře). Rozprostírá se mezi piniovými lesy a olivovými háji. Kdysi to byl statek
s kamenolomem, dnes je to ráj provoněný rozmarýnem, jehož srdcem je velká sbírka
kaktusů a sukulentů. Část rostlin je vysazena venku, většina je však v hangárech
skleníků. Jsou členěny na oddělení afrických sukulentů, mexických kaktusů a jiho i
severoamerických kaktusů. Zvláštností je sbírka mimořádně velkých kristát a
monstrózních forem. Bez připojených fotografií si lze stěží představit podobu vějíře
monstrózních hlav astrofyta, obrovských propletenců kristát na silných podložkách,
nádhernou kresbu bíle lemovaných žeber kristátních těl Marginatocereus marginatus,
nebo klobásovitě vinuté sloupy Eulychnia castanea fa. spiralis. Většinu těchto unikátů
majitel sám rouboval, „neboť pak rostou mnohem lépe“. V zahradě jsou další
zajímavosti, např. „skalka“ s cca 80 velkými agávemi, oddělení orchidejí, kapradin a
jiných rostlin tropů, také rozárium, jezírka či dobře zásobený restaurant a prodej
rostlin (12 snímků nádherných rostlin).

Acanthocereus tetragonus (= čtyřhranný) má tmavě zelené, až 7 m dlouhé
stonky o Ø 6 - 8 cm, opírající se, nebo překrývající okolní keře. Na řídkých areolách
s šedou plstí roste 1 - 2 střední, hnědé trny, až 4 cm dlouhé a 5 - 8 krajních trnů o
délce až 2,5 cm. Bílý květ je až 20 cm dlouhý, má na květní trubce areoly a trny,
rozevírá se v noci. Velké, červené plody jsou jedlé. Roste od Floridy přes Mexiko až
do Venezuely, většinou v příbřežních oblastech. Ve sbírkách bývá jen ojediněle (z
prostorových důvodů), v mnohém připomíná Královnu noci. Potřebuje teplo a vyšší
vlhkost vzduchu, humózní substrát, přihnojení, roční přírůstek může být i 1 metr (2
snímky).
Gymnocalycium glaucum (= modrozelené) má ploché tělo o Ø až 15 cm se
šedozelenou pokožkou a silným, řepovitým kořenem o délce až 50 cm. Nízká a
široká žebra (až 20) jsou pod areolami s bílou plstím hrbolovitá, členěná příčnou
rýhou. Hřebenovitě uspořádané trny jsou v mládí červenohnědé, pak šednou, silné,
2-4 cm dlouhé, přiléhají k tělu. U temene vyrůstají květy až 6 cm dlouhé o Ø až 4,5
cm. Úzké bílé petály s tenkým načervenalým středním pruhem jsou u báze
purpurové, sepály jsou kratší a širší, nazelenalé s růžovými okraji. Naleziště typu je
na jihu argentinské provincie Catamarca, další lokality jsou na severu v provincii La
Rioja. Semeníky obsahují velký počet drobných (cca 1,2 mm) matně černých semen,
semenáčky rostou pomalu, vyžadují slunné stanoviště, jinak ztrácí typickou podobu a
tvar. Nutné jsou hluboké kořenáče, minerální substrát a spíše menší zálivka. Zimovat
při 5 - 10 °C (2 snímky).
Tenury, čili rod Sansevieria, nevyvolávají u milovníků sukulentů větší zájem.
Tzv. tchýnin jazyk lze najít nejen v bytě, ale i v halách a na chodbách úřadů a
podniků jako téměř nezničitelnou zeleň. Popsáno bylo přes 60 druhů rostoucích
převážně v Africe v oblastech savany, křovin a řídkých tropických lesů. Mimo známé
S. trifasciata a jejích kultivarů stojí však za to, poohlédnout se a pěstovat další druhy.
S jejich volbou radí M. Schwerdtfeger, který na 7 stranách a na 24 snímcích popisuje
sběratelsky zajímavé druhy. Málokdo ví, že tenury také pěkně kvetou. Na vysokém
květním stonku, vyrůstajícím z vegetačního středu, jsou podobně jako u kvetoucí
agáve nasazeny jednotlivé, zpravidla trubkovité květy bílé, růžové nebo nažloutlé
barvy s daleko přesahujícími prašníky. Mají silnou příjemnou vůni, ale po odkvětu
rostlina uhyne. Nasazuje však větší počet odnoží, které jsou jejími pokračovateli.
Tenury se množí také řízky vyzrálých listů. Řeznou plochu je nutné nechat 8 - 14 dnů
zahojit, pak se řízek zastrčí do substrátu z rašeliny a písku, případně do čistého
perlitu, keramzitu aj. Substrát má být stále mírně vlhký, kořeny a růst řízků se projeví
až po několika měsících.
Seriál „Doporučené kaktusy a sukulenty“ zobrazuje a píše o: Pterocactus
reticulatus (má šedohnědou pokožku s hrbolky napodobujícími mřížku. Pochází
z Argentiny u San Juan a Mendozy, snáší i větší mráz, ale lepší je zimovat při 0 - 5
°C aby byla možná prvá zálivka již od února. Větší kořenáč, propustný substrát, na
vrcholu
léta
1-3
týdny
nezalévat,
ochlazovat
dobrým
větráním);
Austrocylindropuntia machacana (je to asi nudální forma červeně kvetoucí Aop.
floccosa, roste při 3000 m v Peru v malých skupinách. Vegetační období u nás má od
VII. - XII., po něm pravidelná zálivka, která po nasazení poupat musí úplně přestat.
Pro řepovitý kořen nutný propustný substrát. Množí se odnožemi); Echinocereus
subinermis (má žlutý květ o Ø až 13 cm. Roste v mexické Chihuahua, Sinaloa a
Sonora. Pravidelně zalévat od března do října, přihnojit. Chránit před poledním
sluncem, dobrá drenáž substrátu, bezmrazé a naprosto suché zimování. Zřídka
odnožuje, množí s výsevem); Coryphantha salinensis (dříve Cor. borwigii, roste
v Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas, tělo kuželovité o výšce 7,5 cm a Ø 6.5 cm.

Minerální substrát, slabá zálivka, teplo, výsluní, suché zimování); Sanseviera
trifasciata „Jade Dwarf Marginated“ (nízký kultivar Tchýnina jazyku s bíle
lemovanými listy. Světlé a teplotně málo proměnlivé místo, výživnější substrát,
pravidelná zálivka na jaře a v létě, hnojit. Zimovat při 12 - 16 °C a zalévat co 2 - 3
týdny); Cyclantheropsis parviflora (kaudiciformní tykev z tropické Afriky. Propustný
substrát s přídavkem humusu, teplo a polostín. Ve vegetačním období trvalé mírné
vlhko, co 2 týdny přihnojit. Od půlky listopadu nejméně do půlky března vegetační
pauza, sucho a teplota nad 14 °C. Šplhavé výhony ro stou ze středu kaudexu.
Vhodná též pro okenní kulturu).
MUDr. Vladimír Plesník

Rod Austrocactus Br. & R.
Rod Austrocactus je rozšířen na rozsáhlém území jižní Chile a Argentiny od
Mendozy až po Santa Cruz, zvaném též jako Patagonie. Společně zde rostou také
zástupci rodů Pterocactus, Maihuenia nebo Maihueniopsis darwinii a jeho variety.
Rod Austrocactus zavedli ve svém díle „The Cactaceae“ Britton a Rose v roce
1922 a jako typovou rostlinu uvedli Austrocactus bertinii. Tímto krokem započali
celou řadu zmatků, které uvedli v omyl všechny další následovníky a problém
přetrvává dodnes. Už ve 2. díle v roce 1920 totiž zavedli nový rod Erdisia s druhy
philippii a spiniflora, které jsou dnes řazeny do rodu Austrocactus. Nejenže byl rod
Erdisia popsán o dva roky dříve než rod Austrocactus, ale i druh Erdisia spiniflora byl
popsán jako Opuntia spiniflora Phil. 1859 o čtyři roky dříve než uváděný typový druh
Cereus bertinii Cels 1863. Navíc je zde ještě nevyjasněný druh Cereus intertextus
Phil. 1859, který popsal Philippi rovněž dříve než byl Cereus bertinii Cels 1863.

Dílo „The Cactaceae“, Dr. Nathaniel Britton (1858 - 1934), Joseph Nelson Rose (1862 - 1928)

První popisy druhů dle roku
1859 - Opuntia spiniflora Phil.
1859 - Cereus intertextus Phil.
1863 - Cereus bertinii Cels
1882 - Cereus philippii Regel & Schmidt

1897 - Cereus patagonicus F.A.C.Web.
1898 - Echinocactus coxii K.Schum.
1899 - Cereus duseni F.A.C.Weber
1942 - Austrocactus gracilis Backeb.
1963 - Austrocactus hibernus F.Ritter

Originál popisu rodu Austrocactus Britton & Rose, The Cactaceae dil 3. str. 44, 1922.

Originál popisu rodu Erdisia Britton & Rose, The Cactaceae dil 2. str. 104, 1920.

Orig. popisu a vyobrazení druhu Erdisia spiniflora Britton & Rose, The Cactaceae dil 2. str. 104, 1920.

Dnes je nejpoužívanější název Austrocactus patagonicus, který je rozšířený
na velkém území. Jelikož typová rostlina byl uveden Austrocactus bertinii, zastává
několik autorů názor, že vše je jen variabilní A. bertinii a A. patagonicus neuznávají
nebo jen jako varietu A. bertinii. Situace je o to více komlikovanější, že A. bertinii
roste uprostřed areálu mezi severní a jižní populací A. patagonicus a tyto jsou dost
variabilní. S trochou nadsázky by se dalo popsat několik forem či variet, tak jak to
běžně dělají gymnofilové nebo notofilové. Z druhé strany jsou zastánci slučování,
kteří uznávají jen dva druhy: Austrocactus bertinii a philippii. Austocactus bertinii se
vyskytuje v Argentině, zatímco Austrocactus philippii Regel & Schmidt pochází
z Chile, ale některé populace přestoupily Andský masív a vyskytují se na Argentinské
straně hor. Samostatnou kapitolou jsou malé austrokaktusy z nejjižnější části
Patagonie z provincie Santa Cruz, které nejsou téměř vůbec prozkoumány. Poslední
rozdělení rodu Austrocactus uvádí pět druhů: Austrocactus bertinii, coxii,
patagonicus, philippii a spiniflorus.

Před ustanovením rodu Austrocactus Br. a R. v roce 1922 bylo popsáno ještě
několik druhů, které jsou dnes vedeny pod tímto rodem. V roce 1923 uvádí už
zmíněný Austrocactus intertextus Spegazzinii, jestli je to však původní rostlina,
kterou popsal Philippi, není až tak docela jasné. V lednovém čísle časopisu KuaS
roku 2011 se snaží situaci objasnit Elizabeth a Norbert Sarnesovi, kteří uvádí lokalitu
severně od Gan Gan u vesnice Talagapa. Tento druh je však často uváděn jako
synonymum pro Austrocactus bertinii nebo Austrocactus patagonicus. Bohužel jsem
tuto lokalitu ani rostliny neviděl, takže to nemohu posoudit.
Další popsané druhy A. dusenii, gracilis nebo hibernus můžeme považovat za
synonyma nebo maximálně za stanovištní formy. Jen Austrocactus coxii popsaný
Schumannem jako Echinocactus a překombinován Backebergem do rodu
Austrocactus, bývá uznáván jako dobrý druh.

Vlevo: origin. popis Austrocactus coxii: Karl Schumann - Gesamtbeschreibung der Kakteen 427, 1899
Vpravo: Karl Moric Schumann (1851 - 1904)

Curt Backeberg (1894 - 1966) a titulní strany „Die Cactaceae“ 1958, „Kaktus-ABC“ 1935.

Curt Backeberg uvádí ve svém šestidílném díle „Die Cactaceae“, díl 3. z roku
1959 čtyři druhy rodu Austrocactus i s vyobrazením. Zajímavé je, že druhý obrázek
zleva Austrocactus patagonicus uvedl už v roce 1935 v knize „Kaktus ABC“ pod
názvem Austrocactus dusenii. V roce 1942 popsal Austrocactus gracilis, který je
dnes jen jako synonymum pro Austrocactus bertinii.

Vyobrazení z Backebeg, Die Cactaceae díl 3. 1959. - A. bertinii, A. patagonicus, A. coxii, A. gracilis

V roce 1963 popisuje Friedrich Ritter v Sukkulentenkunde 3-1963 nový druh
Austrocactus hibernus, který pochází z Chile, Mina Dolomita. Dnes je pod tímto
názvem uváděn také druh rostoucí na argentinské straně u lyžařského centra Las
Leňas, často však jako Austrocactus philippii.
Franz Buxbaum zavádí ve stejné publikaci pro Erdisia spiniflora nový rod
Corryocactus. Tento název se neujal, i když vše rozepisuje ještě v díle Hans Krainze
„Die Kakteen“ v roce 1975 i s obrázky (viz. kresby v dalším díle).

Dr. Franz Buxbaum (1900 - 1979),

Sukkulentenkunde 3-1963,

Friedrich Ritter (1898 - 1989)

O rozdělení rodu Austrocactus se v dalších letech pokusilo ještě několik
autorů, každý prezentuje svůj názor k problematice tohoto rodu. Například
argentinský botanik a profesor Roberto Kiesling (nar. 1941) v „Cactus de la
Patagonia“ 1990, uvádí jen tři druhy: Austrocactus patagonicus, bertinii a dusenii.
Studiem tohoto rodu se dnes zabývá poměrně malá skupina nadšenců, jejichž
informace si můžete přečíst na internetu. Vycestování do Patagonie není pro
kaktusáře druhově příliš atraktivní, nachází se zde sice hodně rostlin, ale jen v pěti
rodech s několika druhy, které jsou však dost variabilní.
Pokračování příště - Král Lumír

Naši jubilanti
V květnu slavili narozeniny významní členové našeho Klubu jako pan Zavadil,
Polcer, Plešingerová a další. Letos by se paní Ludmila Plešingerová (29.5.1912 –
23.1.1999) dožila kulatého výročí 100 let. Obsáhlý vzpomínkový článek na paní Li
Plešingerovou najdete v lednovém čísle Ostníku roku 1999. Pojďme se však podívat
na současné oslavence. Jedním z nich je náš člen a bývalý předseda KK – pan
Milan Tůma, který letos dne 10.5. oslaví své kulaté 70. narozeniny.

Milan Tůma v době, kdy začal jako mladík s pěstováním kaktusů

Vlevo: Milan Tůma v předškolním věku na koni, vpravo: první kaktusy v akváriu na starém bytě (1964)

Pan Milan Tůma je rodilý Ostravák, jeho otec pracoval v Mariánských Horách
na dole Ignát (později známý jako důl Jan Šverma). Vyučil se ve stavebnictví, ale
stále ho táhly motory. V letech 1961-63 si odsloužil základní vojenskou službu, kterou
měl díky Kubánské krizi prodlouženou na 25 měsíců. Hned po vojně začíná
s pěstováním kaktusů, nejprve na okně a později v malém akváriu. Také se stává
řidičem z povolání, jako „panský kočí“ jezdí po celé republice. Po přestěhování do
Poruby, začal v roce 1967 se stavbou skleníku v Dobroslavicích, na zahradě u
sestřenice. V roce 1968 jej přemluvila paní Plešingerová, aby vstoupil mezi
Ostravské organizované kaktusáře. V sedmdesátých letech se zapojuje aktivně do
organizování výletů do sbírek. V roce 1975 byl v lednu na výroční schůzi zvolen do
výboru ZO Ostrava, aby o rok později zorganizoval zájezd dvou autobusů na II.
mezinárodní výstavu kaktusů v Katovicích. V následujících letech zastával funkce
jednatele a předsedy. Navázal kontakty a spolupráci s kaktusářemi v bývalé NDR,
kde jsme měli několik výstav kaktusů.

Vlevo: Milan Tůma ve skleníku v Dobroslavicích 1982, vpravo: navázání spolupráce v NDR 1983

Pikyrování semenáčků na zahradě 2010

V roce 1985 se vzdává ze zdravotních důvodů všech funkcí. Členem našeho
Klubu je dodnes, i když zdraví mu už nedovolí mezi nás docházet. Občas napíše
vzpomínkový příspěvek do Ostníku apod. Než jej postihla mozková příhoda, tak
dlouhá léta za mnou chodil na zahradu, která je kousek od jeho bydliště. Vděčím
Milanovi za častou pomoc na zahradě, z výsevy kaktusů, které velmi rád provádí a
hlídání kaktusů v zimním období, kdy jsem byl na cestách. Mockrát Milanovi touto
cestou děkuji a chtěl bych mu za sebe i za všechny naše kaktusáře popřát do dalšího
života, hlavně hodně zdraví, štěstíčka a rodinné pohody, abychom se brzy zase
mohli setkat na zahradě mezi kvetoucími kaktusy.

Ing. Petr Adamčík, Jaroslav Šnicer, Tytus Thiele na Pobeskydí 2010

Druhým květnovým oslavencem je Ing. Petr Adamčík, který koncem měsíce
oslaví rovněž kulaté výročí, tentokrát 60 let. Rovněž náš dlouholetý člen, vynikající
znalec nejen kaktusů, skalniček, dřevin, ale i mnoha jiných rostlin či živočichů. Své
rostlinky pěstuje na zahrádce v Krásném Poli. Před několika léty uvedl svůj seznam
tvrdě pěstovaných zimovzdorných rostlin v Ostníku. Pravidelně se účastní našich
kaktusářských akcí. Přejeme našemu jubilantu do dalších let hodně zdravíčka, štěstí
a pěstitelských úspěchů, jejíž výsledky by mohl opět publikovat v Ostníku.

Výsevy kaktusů
Kdo ještě nestačil svá semínka vyset v březnu nebo dubnu, má nejvyšší čas to
ještě nyní napravit. Je pravda, že v dnešní době různých výsevních aparátů, se může
vysévat v kterémkoliv ročním období, ale jaro je jaro. Každý vysévá tolik semen, kolik
chce mít později rostlin. V nakoupené porci je asi 10 – 20 semen, což bohatě pro
svoji potřebu stačí a ještě zůstane pro kamarády. Jsou však pěstitelé, kterým tento
počet z komerčních důvodů nestačí a vysévají stovkové porce, to však běžný

kaktusář nepotřebuje. Při každém větším počtu vysetých semen vzniká po rozsazení
semenáčků nerudovská otázka – kam s ním. Z jedné vyseté krabice je po přesazení
rázem několik metrů čtverečních. Čím častěji se semenáčky přesazují, tím rychleji
rostou a plocha se více a více rozrůstá.
Vraťme se však k začátkům, do čeho vysévat, aby to dobře klíčilo, rostlo a
nebyly žádné ztráty. Každý pěstitel má svůj zaručený návod jak na to. Někdo používá
perlit, kokosové vlákna, různé písky, štěrky, antuku, rašelinu, alchymisticky
namíchané směsi apod. Víceméně je jedno do čeho se vysévá, směs by měla být
jemného zrna, přetažena přes síto, propustná, vzdušná, ale aby také držela spodní
vlhkost. Starší kaktusáři znají tzv. Fleischerovou metodu vysévání do zavařovacích
lahví, kde semenáčky vyrůstají ve sterilním prostředí namíchaného substrátu 3:1,
který se přepaří, aby nevznikaly nežádoucí plísně apod. Semenáčky v láhvi rostou
pomalu z živin, které jim byly následně dodány do substrátu. Jednou se však láhve
musí otevřít, aby se dodali rostlinkám další patřičné živiny. Rostliny se musí postupně
přizpůsobit na vnější vlivy a teprve potom pikýrovat do připravených misek a později
do květináčků. Dnes už se tato pracná metoda moc nepoužívá, jen v případě
vzácných semen a to se ještě vyklíčené semenáčky naroubují na nějakou
připravenou podnož, kde rychle narostou.
Dnes se vysévá přímo do malých květináčků nebo vhodných plastových
misek, které se dají běžně koupit. Vlhký substrát s výsevem se přikryje sklem, aby
vznikla při výsevu vyšší vlhkost a semena lépe klíčila. Po vyklíčení semen sklo
odkryjeme, aby substrát nezačal chytat plíseň a hodně větráme, většinou se také
přidávají přípravky proti tvoření plísní. Substrát udržujeme stále vlhký a přidáváme
vhodné hnojivo na růst. Semenáčky rychle nabývají a brzy se musí rozsadit, zvláště
jsou-li semínka vyseta blízko sebe. Zpočátku držíme výsev ve stínu, aby se neuvařil,
později po odkrytí skla přeneseme na slunečné místečko a hodně větráme. Slunce,
voda, vzduch, dostatečný přísun živin, zaručuje pěstitelský úspěch a vůbec
semenáčkům nevadí kolísání denních a nočních teplot, spíše naopak. Do dvou let
máte plný skleník a už dnes si hledejte odbyt přebytků. Hodně úspěchů s výsevy.

Fotoalbum členů KK Frýdek-Místek – II.

Ondroušek Vlastimil, Majkus Blažej, Michna Čestmír, Zemánková Lenka

Chvastek Jaromír, Durčák Martin, Jantschová Barbora, Houdek Stanislav

Kozel Marcel, Strnadel Ladislav, Kopec Martin, Bohdálek Leo

Na závěr uvádím aktuální seznam členů KK Frýdek-Místek:
Adámek Petr Ing., Albrecht Pavel, Brunclík Jan, Buriánek Vladimír, Durčák Martin,
Filipec Jiří, Goldmann Herbert, Helstein Vladimír, Haník Vladimír, Chvastek Jaromír
Ing., Klímek Oldřich, Kostelník Zdeněk, Kopec Martin, Kovalová Hana, Kozel Marcel,
Jantschová Barča, Lančová Marie, Ligocký Petr Ing., Nedorost Zdeněk, Nytra
Norbert, Ondroušek Vlastimil Ing., Pos Miloslav, Preisler Pavel, Petroš Oldřich,
Strnadel Ladislav, Samiec Vladimír, Stýskal Vladimír, Zemánková Lenka Ing., Žídek
Ivo, Lysková Barča.

Informace
--Dne 4.6. - přednáška: Josef Barčák o cestě po Mexiku na podzim roku 2011.
--18. – 20. 5. 2012 - XVII. Otevírání kaktusové sezóny 2012 ve Dvoře Králové nad Labem
--Klub kaktusářů Havířov při Městském kulturním středisku Havířov pořádá ve Společenském
domě - (Reneta) Výstavu kaktusů a sukulentů ve dnech 31.5.-2.6. od 9-18 hodin a 3.6. od 8.-12 hodin.
--25. – 27.5. - zájezd na Slovensko, odjezd od DK Vítkovic (jako vždy) v pátek v 6. hodin.
--6. – 8.6. - výstava kaktusů ve Stanici přírodovědců, instalace výstavy v úterý 5.6. odpoledne.
--22. – 24.6. – tradiční setkání kaktusářů Pobeskydí v hotelu Srdce Beskyd, Podolánky
--Schůzky pěstitelů kaktusů a jiných sukulentů s promítáním obrázků a přednáškou se konají
každé první pondělí v měsíci (mimo letních prázdnin) v 17. hodin, ve Stanici přírodovědců v
Ostravě-Porubě (Čkalovova ulice, u zimního stadionu). Přijďte mezi nás.
--Aktualizované informace najdete na internetových stránkách Klubu: www.pavko.cz/kko
--Nové osobní stránky: www.lumirkral.webnode.cz
--Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

Důležité upozornění !!!
První schůzka po prázdninách je přesunuta z pondělí (3.9.) na sobotu 1.9.
2012. V tuto dobu proběhne v Ostravě asi po 34 letech setkání sekce Notofilů za
účastí předních našich i zahraničních odborníků na rod Notocactus. Celodenní
program začíná od 9. – 12. hodin organizačními záležitostmi, zprávou o činnosti
Notosekce a volbou nového výboru. Před obědem, který je zajištěn v místě konání,
jedna přednáška o problému kolem rodu Notocactus. Odpoledne od 14. – 18. hodin
blok přednášek, program přednášejících v jednání, domluveni např.: Norbert Gerloff
z Německa, a naši přední přednášející Ing. Stanislav Stuchlík, Ing. Jaroslav Vích a
další. Setkání NOTOSEKCE proběhne na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka
(bývalé Hornické učiliště), ul. 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba. V místě konání
je pro přespolní účastníky zajištěno ubytování i celodenní strava, oběd za 70.-Kč pro
všechny. Objednávky: lumir.kral@seznam.cz

Adresy autorů:
Král Lumír, e-mail: lumir.kral@seznam.cz
MUDr. Plesník Vladimír, e-mail: vplesnik@volny.cz

OBSAH – KVĚTEN 2012
Z naší činnosti
66
Obrázky našich členů
66
Z literatury
67
69
Rod Austrocactus Br. & R.
Naši jubilanti
74
Výsevy kaktusů
76
Fotoalbum členů KK Frýdek-Místek – II. 78
Informace
79

OSTNÍK
Vydavatel: Klub kaktusářů v Ostravě, květen 2012
Šéfredaktor: Lumír Král, O. Synka 1815, 708 00 Ostrava – Poruba, tel.: 605058070.
Objednávky a distribuce: Ing. Skoumal Vladimír, M.Bayera 6038, 708 00 O.-Poruba, mobil: 724137021

Mammillaria bocasana, Mammillaria prolifera

Dvě formy Mammillaria elongata

Trichodiadema densum

