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Parodia slabana Halda & Horácek, Cactaceae etc. 10: 76, 2000.

Z naší činnosti
Dne 4. 11. 2013 mezi nás zavítal vzácný host – Ing. Otakar Šteffek, který přednášel na
Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (nyní v důchodu), nám představil odbornou přednášku o
fyziologii rostlin a další základy jak funguje rostlinné tělo. Je pravda, že kaktusů jsme moc neviděli, ale
jak se říká: trochu teorie nikoho nezabije. Slyšeli jsme jen malou část o fyziologii rostlin, náš
přednášející vybral jen dva faktory (vliv vody a světla). Chtělo by to pokračování na téma teplota,
minerální výživa, heterotrofní výživa, celistvost rostlin, klíčení, tvorba květů, semen, dormance. Možná,
že by některé zajímaly i základy genetiky. Většině členů se přednáška dost líbila, kde jinde můžete mít
možnost získat odborné znalosti, než z úst vynikajícího odborníka. Dnes si můžete přečíst v Ostníku
článek, který pro nás připravil přednášející Ing. Otakar Šteffek pod názvem „Kompenzační světelný
bod (KSB) a další hraniční hodnoty při pěstování rostlin“. Děkujeme moc a moc našemu
přednášejícímu za dobrou odbornou přednášku, jejíž základy růstu rostlin by měl znát každý pěstitel.
Děkujeme za skvělý zážitek.

Obrázky našich členů
Dnešní obrázky jsou věnovány ukázce několika typů otnění kaktusů. Na jedné straně nelze
zobrazit všechny typy, ale můžeme se podívat alespoň na několik z nich. Někdo má rád trny krátké,
někomu se líbí trny dlouhé nebo dokonce kaktusy zcela do trnů zahalené. Na obrázcích vidíme několik
různě vytrněných rostlin. Napište redaktorovi, který typ trnů se vám nejvíce líbí a my se pokusíme
podobné druhy do Ostníku zařadit.

Parodia slabana Halda & Horácek
Halda a Horáček popsali ve slovenském časopise Cactaceae etc. v roce 2000 tento druh pod názvem
Parodia slabana, v roce 2006 překombinována jako Parodia subterranea var. slabana. Rod Parodia
zařazen do rodu Notocactus, ale většina pěstitelů stále užívá starý název Parodia. V našich sbírkách
byly parodie kdysi hojně zastoupené, dnes se objevují jen ojediněle, i přesto, že nádherně kvetou i
několikrát opakovaně během sezóny. Pěstování nečiní větších potíží při dodržení základních
pěstitelských pokynů, zimování zcela po suchu při teplotě kolem 10 °C.

Tephrocactus aoracanthus (Lemaire) Lemaire
Tento druh je podobný velmi variabilní a může mít několik variet či forem, nejznámější je např. var.
pediophilus, v některých případech je velmi podobný jako T. articulatus. Rostliny jsou známy již od
roku 1856, kdy je popsal Lemaire jako Opuntia aoracantha. Extrémně vytrněnou rostlinu jsem přivezl
od Marka Czuprzinskeho z Varšavy, když mě upoutaly nezvykle dlouhé a zprohýbané trny. Většina
tefrokaktusů se dobře pěstuje, množí se většinou ulomením a zakořeněním článku.

Echinocereus reichenbachii (Terscheck ex Walpers) F. Haage
Jednotlivý sloupovitý stonek dorůstá výšky 10 - 20 cm o průměru 5 - 6 cm. 18 - 30 krátkých pektinátně
uspořádaných okrajových trnů, dlouhých 5 - 8 mm, bílé barvy. Květy velké až 12 cm, světle růžové,
jícen do bílé. Tento druh je velmi variabilní, jsou uváděny asi 4 variety. První popis byl uveden už
v roce 1843. Pochází z Mexika a jihozápadu USA, vyobrazená rostlina z Texasu, Kerrco, SB 941.
Pěstování v našich sbírkách nedělá problémy.

Glandulicactus uncinatus (Galeotti) L. Benson
Nádherná rostlina, která se vyznačuje dlouhým háčkovitým středním trnem a hnědými květy různých
odstínů, tato až do černa. Pěstování může někdy činit potíže především v letních vedrech, kdy při
nevhodné zálivce mohou uhnít kořeny. SLP, Las Tablas, MH80.

Ferocactus gracilis var. coloratus (H. E. Gates) G. E. Linds. 1955
Rod Ferocatus se vyznačuje nádherně vybarvenými, zvláště středními, plochými, širokými, zahnutými
trny. V roce 1998 uvádí N. P. Taylor tento druh jako Ferocactus gracilis subsp. coloratus. Ferokaktusy
zakvétají až v pozdějším věku, ale jsou pěstovány pro své nádherné vytrnění. V zimě vyžadují teplejší
zimování zcela po suchu.

Thelocactus bicolor (Galeotti) Br. a R.
Další velmi variabilní druh, dorůstá výšky 10 - 15 cm, který má několik variet. Kromě pěkně
vybarvených trnů, má nádherné, velké, sametově lesklé růžové až fialové květy. Ve sbírkách jsou
telokaktusy oblíbené, pěstování není problematické, zimování při teplotě 8 - 10 °C. Nuevo Delicias.
Dokončení na straně 159

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 12 / 2010
Poslední číslo 61. ročníku KuaS vyšperkoval redaktor několika pozoruhodnými
„špeky“. Na titulní straně je vzácně vídaný pohled na květy v cefáliu Cephalocereus
senilis.
Hned v senzačním prvém článku píše Przemyslaw Hadasz z Botanické
zahrady na severu ostrova Teneriffe (Kanárské ostrovy) o svém pozorování tam
kvetoucích C. senilis. V mexickém „Údolí starců“ rostou a kvetou na příkrých stráních
10 - 15 metrů vysoké sloupy „senilisů“, což znemožňuje přímé pozorování a
dokumentaci jejich květů. Navíc květy se rozevírají na krátkou dobu jen v noci. Autor
vysadil roku 2000 v uvedené botanické zahradě asi dvacet 80 - 100 cm vysokých
semenáčů senilisů. Díky příznivému mikroklimatu a péči měly v létě r. 2008 výšku již
3,5 až 5 m, tvořily cefália a v květnu 2009 se u nich dočkal prvých poupat. Osm
připojených snímků poprvé zachycuje postupný rozvoj a zánik jejich květů během
zhruba tří hodin. Od pootevření poupěte a „vyplazení“ dlouhé čnělky s bliznou, přes
úplné rozevření hedvábně lesklých, bělavých a slabě vonících květů o Ø cca 6,5cm,
až po jejich úplné uzavření. Fotograf prokázal také značnou obratnost, ba hrdinství.
Snímky pořídil pomocí pětimetrového žebříku, postaveného ve svahu a po stranách
částečně zajištěného podpěrami, trčícími z houštiny okolních ferokaktusů a
pachycereusů. Případný pád by jistě neskončil jen vytahováním několika trnů z kůže.
Mimo blesku na fotoaparátu bylo třeba několika reflektorů, jejichž světlo vábilo
množství poletujících můr a jiného hmyzu. Byla to pastva pro mraky netopýrů, které
kolem svištěly. Výsledek však stál za všechny útrapy.
Také druhý článek se mi líbil. Píše se v něm o pěstování kaudiciformních
sukulentů z čeledi tykvovitých. Kaudex je značně ztluštělá kořenová nebo stonková
hlíza, z níž rostou plazivé až ovíjivé šlahouny. Každý zná třeba okurku, meloun nebo
tykev, ale celá čeleď má asi 130 rodů a 900 druhů. Většina roste v tropech a
subtropech. Sbírkově zajímavé jsou ty, které mají velké, kulaté či protáhlé hlízy, jen
částečně zanořené do půdy. Jejich povrch je různě popraskaný a rýhovaný, z hlízy
vyrážející šlahouny s listy, které na zimu zasychají a opadají. V době letní vegetace
jsou dlouhé až několik metrů, objevují se na nich spíše menší žluté až oranžové
květy, po oplodnění pak často zářivě červené bobulovité plody. Rostliny jsou však
cizosprašné, je nutné mít samčí i samičí kus. Nesnáší mráz, v zimě vyžadují 8 - 12
°C a občasné zalití. V létě je pro ně optimální vysoká teplota ve skleníku. Potřebují
výživný, humózní substrát, hnojivou zálivku, ale kaudex by měl ležet na propustné
vrstvě lávové drtě. Nesnáší delší přemokření, ani přímé oslunění kaudexu. Šlahouny
je třeba často kontrolovat a vyvazovat na podpůrnou konstrukci, nebo částečně krátit.
Od srpna se má hnojení omezovat až ukončit. Zimování na světle je lepší než tma.
Množí se semeny, některé i řízky. Z těch však kaudex roste pomalu a zřídka. Mezi
sběratelsky vhodnými druhy autor uvádí a obrazem předvádí Gerrardanthus
macrorrhizus, Kedrostis bainesii, Ibervillea sonorae, Cephalopentadra ecirrhosa,
Monomordica boivinii, Xerosicyos pubescent a Zygosicyos tripartitus. Kdo by chtěl
vidět snímky těchto a dalších rostlin najde je na adrese http://kuerbis-dkg.de.vu
Šťavele, lidově zvané také „jetelíček“, nebo „štěstíčko“, jsou ve sbírce častým
úporným plevele. Jejich odstranění vytrháváním je obtížné, vždy neúplné, navíc
hlízky, které zůstávají v půdě, mají velkou schopnost regenerace. Plody vznikající po
odkvětu explozivně praskají a semínka se dostávají i do vzdálenosti i několika metrů.
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K likvidaci šťavele mezi kaktusy se doporučuje metoda „Leaf Painting“ (= pomalování
listů). Malým štětečkem se listy opatrně potírají roztokem širokospektrého herbicidu
(např. Glyphosat) tak, aby roztok nepotřísnil pokožku kaktusů. Během 1 - 3 týdnů je
jetelíček spolehlivě a trvale odstraněn. Žel, na přesličku ještě nic není.
Dočkat se květů agáve ve vlastní sbírce se poštěstí málokomu. Překážkou je
hlavně potřeba cca desetimetrové výšky skleníku, nebo aspoň vytvoření
dodatečného otvoru v jeho střeše. Je však několik agáví, které nejsou na prostor tak
náročné. Nejznámější z nich je Agave parviflora (= malokvětá). Autor po 10 letech
od výsevu vypěstoval exemplář o Ø 20 cm, který na jaře přenesl do zahrady.
V dubnu zpozoroval uprostřed listové růžice růst květního stvolu asi o metrové výšce.
Počátkem července se postupně rozevíral velký počet ke stonku přisedlých,
zelenožlutých květů ve tvaru nahoru vztyčeného, úzkého, protáhlého válce,
zakončeného žlutým štětcem prašníků a povystrčenou bliznou. Rostlina není
samosprašná, semena nebyla klíčivá. Stvol zůstal stále zelený a příštího roku měl
ještě pár květů. Teprve pak zaschl a vyrůstaly odnože. Všechny agáve po odkvětu
hynou, o přežití je postaráno odnožemi. Násadu květu této agáve autor přičítá velmi
teplému létu v předchozím roce (2 snímky).
Echinocactus polycephalus (= mnohohlavý) byl prvně popsán r. 1856.
Kulaté až válcovité tělo silně odnožuje do podoby trsu až 80 cm vysokých hlav o Ø
30 cm. Má až 21 žeber, nesoucích velké (13 mm) areoly, které se jen nezřetelně
rýsují pod hustou spletí červených či žlutých trnů. Střední (1 - 4) jsou ploché, rovné,
nebo silně prohnuté, o délce 3 - 10 cm, dolní je nejdelší. Krajních mívá 4 - 11. Květ
s trychtýřovitou trubkou vyráží mezi trny v temeni rostliny, má Ø 5 cm, špičaté žluté
květní plátky mívají někdy růžový střední pruh. Hnědočerná semena jsou poměrně
velká (4 x 3 mm). Roste v USA, Mexiku, Kalifornii, Nevadě a Arizoně, na pouštích
Mojave a Sonora, ve štěrkových půdách a na skalách. Není to druh vhodný do
sbírky, udrží jej jen zkušení pěstitelé. Roste velmi pomalu, potřebuje co nejvíce
slunce a suchý vzduch, na nalezištích snáší mrazy -15 °C a méně než 40 mm
vodních srážek za rok. Semena velmi špatně klíčí, pěstovat v drti zvětralé žuly. (3
snímky).
Ferocactus haematacanthus (= s krvavě červenými trny) oficiálně popsaný r.
1936. Má neodnožující, kulaté až válcovité tělo, 30 - 120 cm vysoké, o Ø 26 - 38 cm,
se zanořeným temenem, krytým bílou plstí. Žebra (13 - 27) jsou ostrá, 4 - 5 cm
vysoká, areoly u starých kusů splývají, u mladých ve 4 cm odstupu. Trny odstávají,
krajní (6 - 7) jsou ohebné, 2 - 4 cm dlouhé, u báze rudé, na špici žluté. Střední (4)
jsou postaveny do kříže, šídlovité, 3 - 8 cm dlouhé, mladé jsou zbarvené stejně jako
krajní trny, starší jsou až hnědočerné, příčně rýhované. Květy kolem temene, tvaru
zvonku, 6 - 7 cm dlouhé, o Ø cca 6 cm. Květní plátky jsou purpurové se světlejšími
okraji, prašníky žluté, 9 - 10 dílná blizna je sytě žlutá. Červený plod vejčitého tvaru
obsahuje velké množství malých, černých semen. Roste na malém území Mexika,
kolem Puebla a Veracruzu, na vápencových kopcích ve výšce 1800 m, kde málo
prší, ale je vyšší vlhkost vzduchu. V evropských sbírkách bývá otrnění slabší, snadno
se množí výsevem. Tento druh byl znovu nalezen až r. 1961, má ze všech
ferokaktusů nejhezčí květy. Kvete od března do května, plody zrají v říjnu až
listopadu (snímek kvetoucího kusu).
Článek o novém poddruhu Maihueniopsis nigrispina a obsáhlé taxonomické
výklady asi zaujme velmi málo čtenářů. Tento nový taxon s názvem Maihueniopsis
nigrispina ssp. atroglobosa má charakteristické červenobílé trny, červenooranžové
květy a kulaté plody. Od typu M. nigrispina subsp. nigrispina se liší sladkými plody
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s tenkou stěnou a hladkými, tvrdými a svraštělými semeny. Pět snímků provází
mapka nalezišť na rozhraní Chile, Bolívie a Argentiny.
Kosmetické úpravy kaktusů s vadami vzhledu, tvarů nebo šikmo rostoucích
zmiňuje další článek. Neobsahuje však nic nového a na devíti snímcích výsledky
nejsou patrné.
Cyphostemma juttae z čeledi révovitých, do níž patří i vinná réva, roste v jižní
Africe a v Namibii na plném slunci v propustných kamenitých půdách. Má silně
zdužnatělý stonek o Ø až 80 cm, staré kusy dosahují 2 - 3 metrů výšky. Na vrcholu
rostou velké listy a mezi nimi se objevují laty malých, hnědočervených květů,
měnících se v zelenočervené bobule matně připomínající bobule vinné révy.
Pozornost poutá její hrbolatý stonek pokrytý několika vrstvami stříbřitě lesklých vrstev
kůry. Listy na zimu opadají, aby z jara opět z hlavy stonku vyrostly nové. Autor
zdůrazňuje, že úspěšné pěstování vyžaduje větší prostor pro kořeny, hodně slunce,
v létě horko a dostatek vody i přihnojení. Od konce dubna do konce října je sukulent
venku, bez ochrany před deštěm, jinak stojí v předsíni v naprostém suchu při 12 - 15
°C (5 snímků).
Překvapivé snímky ukazují užovky vyhřívající se ve skleníku mezi kaktusy.
Jejich trny jim zřejmě nijak nevadí a teploty značně přesahující 40 °C asi cíleně
vyhledávají. Ve skalce u skleníku, osázené zimovzdornými opunciemi, si užovky
udělaly hnízdo (3 snímky).
Doporučené kaktusy a sukulenty: Pterocactus fischeri (je menší druh
z Argentiny, opatřený silným řepovitým kořenem a na povrchu hustě rostoucími
glochidami. Na koncích stonků se objevují květy o Ø 2,5 cm, měděné až červené
barvy, plod obsahuje poměrně velká semena. Pěstování v propustném substrátu je
snadné, je-li v zimě v suchu je mrazuvzdorný. V létě potřebuje krátkou růstovou
pauzu); Cleistocactus sextonianus (z jihu Peru roste v podobě poléhavého keře.
Válcovité větve o Ø 3 cm jsou až 1,5 m dlouhé. Snáší i velké horko a dlouhé sucho,
mráz jej ničí. Vhodný do závěsných košíků v koruně skleníku); Blossfeldia liliputana
(z Argentiny a Bolívie, patří k nejmenším kaktusům rostoucím ve štěrbinách skal.
Semenáčky rostou velmi pomalu, naroubované ztrácí přirozený, kompaktní tvar.
Minerální substrát, v létě častěji rosit, v zimě sucho a chladno); Opuntia salmiana
(byla popsána jako Austrocylindropuntia, roste na území Argentiny, Bolívie, Brazílie a
Paraguaje v podobě silně rozvětvených keřů s válcovitými články, které se snadno po
dotyku odlamují. Květ bílé až světle žluté barvy má Ø 3 - 4 cm, tmavě červené plody
jsou působivou dekorací. Potřebuje výsluní, výživný substrát, v zimě ochranu před
mrazy); Argyroderma pearsonii (má stříbřitě zbavený povrch listů. Pochází z jižní
Afriky, kde roste na písčitých půdách v křemíkovém štěrku na výsluní. U nás
vyžaduje letní vegetační klid, v parnech lehké přistínění. Od podzimu začíná růst a
kvete poměrně velkým žlutým, někdy i purpurovým či bílým květem. Zálivka musí být
slabá, jinak listy praskají, nesnáší nízké teploty a vysokou vlhkost vzduchu); Lithops
verruculosa ´Texaská růže´ má zrnitou pokožku, zatím co typ kvete jen bíle nebo
žlutě, tato vybraná forma má petály červené. V létě slunce a průvan, zalít až se na
bocích listu objeví „faldy“. Během vegetačního klidu od listopadu do konce března
světlé stanoviště, téměř sucho a chladno).

42. ročník našeho zpravodaje OSTNÍK končí srdečným přáním redaktora hodně
zdraví a úspěchů čtenářům v Novém roce 2014. Dovolte, abych se k němu připojil.
MUDr. Vladimír Plesník
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Poznámkový notes 2012 – 4.
KL deník z velkého vandru po Chile a Argentině 1. 1. 2012 – 3. 2. 2012
12. 1. 2012 – čtvrtek
Celou noc pršelo, přestalo až nad ránem. V řece bouří kávově zbarvené velké
vlny. Nedá se zde koupat, ještě by nás to mohlo smést a mohli bychom se utopit.
Hygiena tradičním způsobem malým množstvím vody. Není taková zima, je příjemné
vlhké ráno, mraky se trhají a vykukuje modrá obloha. Jediným negativním bodem
bylo, že po přejezdu auta na mostě něco bouchlo, což nás i v noci budilo, ale jinak
vše OK. Vyrážíme směr CACHI, údolím kolem řeky, zeleně porostlé hory bujnou
vegetací, začínají se objevovat sloupové kaktusy Trichocereus terscheckii, některé
dokonce kvetou velkými bílými květy. QUESTA DEL OBISTO je průjezd přes hory
s krásnými sceneriemi. Občas jsme nafotili nějaké skalničky a na vrcholu nádherné
výhledy na krajinu. Po přejezdu vrcholu jsme zastavili na Lobivia kuenrichii bylo i pár
semen (bod 046). Výrazně se zde ochladilo a je pod mrakem, ještě že nefouká vítr.
Po horách se válí mlha. O kousek dále jsou opět ty stejné malé lobivie, ale zdáli jsem
viděl na skalách velké parodie. Jdeme se na ně podívat a Martin objevuje malý
spegoš, nakonec jsme zde nalezli asi tři kusy. Objevili jsme zde také malé opuncie
s tmavými trny. O kousek dále na vyhlídce jsme našli pěknou lokalitu spegošů.
Pomalu sjíždíme dolů údolím Národního parku CARDONES, všude roste
Trichocereus pasacana, nádherný pohled. Sjeli jsme úplně dolů a na odbočce vpravo
na PAYOGASTA hledáme další spegouše. Nalezli jsme hned na začátku pěkné
Acanthocalycium thionanthum brevispinum, žlutě kvetoucí Tephrocactus weberii, ale
i velmi pěkná a zajímavá rostlina Morrenia odorata, z čeledi Asclepiadaceae.

Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.
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červeně kvetoucí Airampoa tilcarense, KL12-049, Mirador de Camino de Pasodo

žlutě kvetoucí Tephrocactus weberii, KL12-050, Payogasta - Bueno Vista, Rio Potrero

Došla mi baterka ve foťáku, beru od Martina klíče od auta a jdu si ji vyměnit.
Vedle na svahu vidím, krásný kvetoucí kaktus, po výměně baterie si ho jdu vyfotit.
Najednou foukl vítr, zavřely se dveře a jak naschvál klaplo automatické zamykání
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dveří, samozřejmě klíče uvnitř. Kalamita. Ještě že si Martin nechal mírně stažené
okýnko. Po příchodu z lokality je Martin velmi šikovný a podařilo se mu kouskem
drátu malou škvírou v okénku dveře otevřít. Docela se mi oddechlo, jinak by bylo
velmi zle. Zajíždíme do CACHI, kde si dáváme řízek se salátem a pivečko. Nikde
v Argentině jsem neviděl tolik much jako tady. Sedí všude na stolech, létají do talíře a
docela protivně obtěžují. Jedeme do centra na benzín, potkáváme nějaké motorkáře
z MIAMI BEACH, jeden s námi komunikuje. Říkal, že v České republice už byl. Jezdil
po památkách a dost vzpomínal na jižní Moravu, hlavně na slivovici. Když jsme mu
chtěli dát ochutnat, tak se otřepal a nechtěl ani kapku. Ještě jsme zašli na kafíčko a
vyjeli za město na další lokalitu. Když jsme zastavili, tak začalo pršet. Postupně déšť
zesiloval, já ani nevylezl z auta, Martin se hned vrátil zpět. Ani on raději neriskoval
promočení. Našli jsme zastrčené místo u cesty na noc a čekali, jestli nepřestane
pršet. Nechtěli jsme pokračovat dál, protože jsou zde dobrá místa na průzkum
kaktusů. Necháme to na zítra (bod 051).
13. 1. 2012 – pátek
V noci pršelo tak, že mě to opět vyhnalo ze stanu do auta. Normálně ve stanu
čachtala voda, která tekla zipem dovnitř. Ráno sluníčko pěkně intenzivně svítilo,
takže jsem hned dal všechno sušit. Než jsme prolezli lokalitu (bod 051), bylo vše
suché a mohli jsme vyrazit. Semena byla jen u malé parodie, jinak vůbec nic, u
akantokalycia nezralá a spegouše měly nasazené květy. Jedeme dál, když na svahu
vidíme velké červené květy. Zastavíme a na velkých lobiviích tyto květy dominují,
průměr rostliny je jen 6 - 7 cm, výška až 20 - 40 cm. Konečně narážíme na čistý
potok a můžeme udělat kompletní hygienu, vyprat prádlo a vše očistit. Řeka vedle je
plná tmavé kávy, možná spíše tekoucího bahna, kde se nedá nic dělat. Jedeme
údolím papoušků a na další lokalitě sušíme prádlo. Než vyběhneme nahoru a dolů,
tak to alespoň trochu obeschne. Tady kromě běžných nalezených druhů, se už
objevuje i Tephrocactus molinensis (bod 052). Dojeli jsme na lokalitu majorů, kde
jsme už jednou byli, ale je to úplná pohroma. Celým širokým údolím v šířce asi půl
kilometru se přehnala po bouřce voda z hor a vše strhla nebo zasypala jemným
štěrkem. U řeky vyhrabávali bagrem zasypané baráky a byly zde i připlavené gymna,
která se snažila zachránit kvetením. Na pláni jsme našli čtyři zasypané, kvetoucí
Gymnocalycium spegazzinii, kdyby nekvetly, tak je nenajdeme. Muselo to tady být
strašné a muselo to být nedávno. (viz článek a foto v Ostníku číslo 409, duben 2012,
pod názvem Uvězněni na Termas Fiambala). Ke všemu mi přestala fungovat
rozdvojka na nabíjení, tak nevím, jak to teď budeme zvládat. Jedeme se podívat
ještě o kus dále, jak to vypadá. Lokalita se jmenuje EL CARMEN. Nakonec na
navýšeném místě našel Martin i plody se zralými semeny. Jeden mi dal, asi jsem byl
moc hodný. Zajíždíme do CAFAYATE na nákup, je to větší město a konečně se mi
podařilo koupit karty do foťáku Nikon, který přestal fotit na karty 32GB. Koupil jsem
nějaké upomínkové předměty a jeli jsme dále. Blíží se večer, jak ten čas letí, je třeba
nocovat. Zajíždíme na známé místo RUINAS DE QUILMES, kde jsme už jednou
spali. Bez problému zde můžeme nocovat. Kolem se honí těžké, černé mraky, ale
z jedné strany už se trhají. Po včerejším story, raději spím opět v autě. Petra uvařila
polévku, dali jsme si trochu vína a šli spát (bod 056).
14. 1. 2012 – sobota
Už večer jsme si všimli, že se ve vesnici připravuje nějaká slavnost nebo
volební mítink, v noci zdáli znělo „duc-duc“. Ráno se sjížděli na RUINAS spoustu lidí,
auto s tlampačem, kamerami atd. V tom vyběhli z brány běžci na maratónský běh,
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stačil jsem udělat nějaký foto. Běželi i dost staří lidé za doprovodu mladších běžců..
Sluníčko začíná svítit už od rána, na vrcholcích hor je vidět bíle zasněžené vrcholky.
Kolem řvou a létají hejna papoušků. Jdeme se podívat na památky RUINAS
INDIGENAS DE QUILMES. Už jsem zde po třetí, ale stále se mi to tu velmi líbí.
Jedeme dále do města AMAICHÁ DEL VALLE. Ještě před městem děláme lokalitu
(bod 057), gymen je poměrně málo, stejně jako jiných rostlin. Začíná být dost horko.
Ve městě navštěvujeme MUSEO PACHAMAMA, které je velké a velmi pěkné, se
spoustou historických památek. Dokonce nás provází průvodce, ale já z výkladu nic
nemám, on neumí česky. Zajíždíme do SANTA MARIA, kde si dáváme velmi dobrý
oběd. Už jsme zde jednou v roce 2007 jedli. Naproti v ulici stěhovali skříně, tak jsme
je z okna restaurace pozorovali, alespoň jsme se trochu pobavili. Vyrážíme směr
HUALFIN a po cestě děláme průzkumné lokality. Přijíždíme na TERMAS LOS
NACIMIENTOS, kde jsme spali už dříve, ale cesta nahoru je celkem zničená a
prakticky neprůjezdná. Musíme hledat nocování jinde, škoda. Vyjíždíme hned nad
vesnici a rozkládáme tábor (bod 060).

červeně kvetoucí Tephrocactus weberii, KL12-058, Hualfin, Rio Las Cuevas, 15 km od Nacimientos

15. 1. 2012 – neděle
Krásné slunečné ráno rozsvítí protější horský masív, ale kde máme stany se
nechce sluníčko přes hory vyhoupnout, aby se všechny věci usušily. Proběhneme
okolní kopečky, nasbíráme semínka a vyjíždíme dále na HUALFIN. V okolí roste
nádherné Acanthocalycium glaucum. Popojíždíme na další lokality, až zastavujeme
na TERMAS VILLA VIL, odbočka z hlavní cesty 1200 m. Voda vyvěrající ze země je
teplá, trochu silně zapáchající, ale skvělá. Na místo jsme museli jít pěšky asi 500 m,
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neboť se nedalo přejet autem přes řeku. Je dost úmorné vedro, ještě že pofukuje
mírný větřík.

Acanthocalycium glaucum a Portulaca grandiflora, KL12-061, 3 km jižně od Hualfin

Kolem dokola jsou nádherné skalnaté scenerie hor. Proto jsme se jeli podívat
do hor QUEBRADA DE INDALECIO. Vyjížděli jsme mezi skalami na náhorní plošinu.
Ojedinělý pohled byl na dvoupatrové, poměrně vysoké vodopády. Nahoře je zcela
jiná vegetace s lagunami a skalnatými útvary. Rostly zde červeně kvetoucí Airampoa
sp., a malá drobná opuncie, též kvetoucí červeně. Opravdu pěkný výlet. Vracíme se
zpět na hlavní cestu a směřujeme na město BELÉN. Cesta je asfaltová, pěkná, na
rozdíl od předešlých prašných cest. Krajina se otevřela v široké suché údolí, v dáli je
vidět rozsáhlá pohoří po obou stranách cesty. Je poměrně horko, jen v dáli nad
horami je pár obláčků. Odbočujeme z hlavní cesty na průzkumnou cestu směr
CONDOR HUASI (bod 064). Bohatá lokalita na několik druhů kaktusů, bohužel,
nemají semena, po svazích kvanta hechtií. Další pěkný průzkum jedné odbočky.
Pomalu se vracíme zpět na hlavní cestu a následně směr BELÉN. Ve městě
nakupujeme jídlo, benzín atd. Zastavujeme na mostě, kde nikdy, jak jsme tu byli,
netekla žádná voda. Nyní bylo po dešti a korytem se valí hnědá, kávovitě zbarvená
voda. Nevím jestli se tomu ještě dá říkat voda, spíš tekoucí bahno. Je vidět, že vody
muselo být ještě více, ale asi před pár dny. Vydáváme se dále na ANDALGALA, přes
QUESTA DE BELEN, kde dělají komplet novou cestu. Na jedné odbočce
zastavujeme, asi to bude to správné místo na nocování (bod 065). Je 19. hodin,
slunce intenzivně svítí, pofukuje horký vítr, pro nás však až nezvykle horko. Martin
hned letí na kopce, nemůže bez gymen vydržet. Po cestě kolem nikdo nejezdí, tak
bude v noci alespoň klid. Jenom jsem to dopsal, přejelo kolem auto. Nakonec jich
během večera projelo ještě několik, ale nebylo to tak strašné. Petra uvařila večerní
polévku, s Martinem jsme vypili flašku červeného vína, které jsme koupili na
ochutnání. Martin vybral víno sladké, že se mi málem slepily patra a nemohl jsem
otevřít pusu. On však říkal, že to ještě není ono a chtěl si do vína přidat ještě cukr.
Nevím čím to je, ale večer na nás dělalo nálet mnoho protivných mušek, které tady
v horách nikdy nebývaly. Po setmění však zmizeli. Bod spaní 065 u cesty na
přejezdu QUESTA DE BELEN.
16. 1. 2012 – pondělí
Celou noc bylo horko, chvíli jsem pozoroval JIŽNÍ KŘÍŽ. Ráno po rozbřesku se
znovu objevily mraky. Občas za řvaní, přeletěli papoušci. Jdu udělat pár obrázků
gymen na blízké kopečky (bod 065). Také se zde poprvé objevil Tephrocactus
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articulatus. Vyrážíme v 8.20 hodin směr ANDALGALA. Asi 18 km před městem jsme
odbočili vlevo na AMANAO a jeli jsme údolím asi 14 km. Po zpáteční cestě jsme
dělali průzkumné lokality (bod 066). V celém údolí roste Jatropha excisa.
V ANDALGALA jsme nakoupili a pokračovali dále. Odbočili jsme asi 2 km za městem
směr BUENA VISTA, po pár kilometrech jsme opět sbírali semena Gymnocalycium
catamarcense var. encispinus. Následoval větší přesun na jih. Za SIJAN jsme
odbočili vlevo nahoru do kopců směr MUTQUIN, který je 11 km od hlavní cesty
s výškovým rozdílem 500 m. Krásné městečko pod horama. Na konci městečka byla
křížová cesta už od dalších 100 m výše. Gymnocalycium tillianum rostlo až nad
křížovou cestou, my vylezli keřovitým porostem až do výšky 1910 m. V tom horku
jsme byli dost zchvácení.

vlevo: Trichocereus terscheckii, KL12-066, Cerro Quemado, odbočka na Amanao, 14 km
vpravo: Gymnocalycium tillianum, KL12-068, Mutquin, nad křížovou cestou

Tillandsia duratii a Jatropha excisa, KL12-067, 2 km za Andalgala, vlevo na Buena Vista

Z vrchu jsme viděli za kopcem cestu, která vedla kolem rybníka, při průzkumu
jsme ten rybník nenašli. Ale náhodou jsme narazili na náhon, přivaděč vody do
vesnice, tak jsme se rychle opláchli, abychom smyli zpocenou sůl. Osvěžení bylo
skvělé, i když bychom si zasloužili i delší lázeň. Další průzkum v této lokalitě jsme už
zavrhli a popojeli dále, když v tom se objevila zastrčená cesta. Když jsme se po ní
dali, byli jsme hned u rybníka a cesta vedla dál do hor. Vyjeli jsme po ní nahoru,
pokochali se ještě jednou krásným výhledem a udělali další průzkum ve výšce
1965m. Cesta vedla ještě dále, ale nebyla pro naše auto. Martin šel ještě kus cesty
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pěšky. Našel další kusy, ale byly prý o něco menší, než na první lokalitě. Byl až na
dalším vrcholu (bod 068 B). Dal mi půl plodu, víc nebylo zralých. Odbočujeme na
druhou stranu směr MISCHANGO, starou, neupravenou cestou. U estancie, kde je
prudký sráz, se jdeme podívat na další kaktále. Roste zde Gymnocalycium saglionis,
schickendatzii, Lobivia leucantha, aurea, a jiné. Lokalitu však nezapisujeme. Vracíme
se zpět do lomu, kde nějaká rodinka brala na vozík kameny, asi bychom zde mohli
přespat. Zastavíme a Petra vaří polévku, my vybíráme místo pro stany, když v tom
přijede auto s fekáliemi a vypouští je kousek od nás. Když jsme se podívali na
protější svah, tak jsme zjistili, že tam vyváží odpad. Spát na smetišti se mi nechce a
tak sjíždíme z vesnice po hlavní cestě níže. Odbočujeme na jednu slepou cestu,
která slouží jako záchranná cesta, když nevyberou zatáčku. Proto i v noci na nás
někdo volal, jestli něco nepotřebujeme. Večer byl příliš horký a nad horami se stále
více shromažďovaly tmavé, nepříjemné mraky. Naštěstí jen pohrozily a žádná bouřka
nebyla, nespadla ani kapka vody, ono totiž na poušti moc neprší. V noci bylo horko
(bod spaní 069).
Lumír Král

Kompenzační světelný bod (KSB)
a další hraniční hodnoty při pěstování rostlin
Rostliny žiji dvojím životem: podobně jako my živočichové dýchají, přijímají
vodu a živiny v ní rozpuštěné, stavějí své tělo, rozmnožují se. Proto také mají úplně
stejná písmena genetické abecedy i úplně stejná písmena bílkovinné abecedy jako
živočichové, včetně Homo sapiens. Na rozdíl od živočichů však mají jednu
schopnost, která umožňuje život na této planetě. Touto schopnosti je zachycení
světelné energie a její přeměna na energii chemickou. Neboli zjednodušeně:
dovedou z vody, CO2 a světla vyrábět cukry ve kterých je tato energie uložena.
Živočichové jsou pak zcela odkázáni na zelené rostliny, bez kterých by nemohli
existovat. Použijeme-li odbornou terminologii, tak máme organismy autotrofní - to
jsou zelené rostliny a heterotrofní - odkázané na zelené rostliny, (existují ještě
organismy chemotrofní - některé bakterie). Teď se vrátíme k tomu, co je
kompenzační světelný bod. Rostliny při fotosyntéze vyrábějí cukry, které pak
používají při své činnosti jako je příjem a transport vody, živin atd. Kořeny rostlin jsou
zcela odkázané na dostatek cukru, který potřebují ke své činnosti. Rovněž nadzemní
část rostliny potřebuje hodně cukrů pro svou činnost. Výstavba nových částí těla
potřebuje rovněž dostatek cukrů, ze kterých pak rostlina vyrábí nové buňky a z toho
nové orgány. Kompenzační světelný bod je okamžik, kdy rostlina vyrábí fotosyntézou
pouze tolik cukrů, které stačí jenom pro provoz rostlinného těla a již nestačí pro
tvorbu nových orgánů. Tento stav je velmi častý v bytových podmínkách (rostliny
daleko od okna, na okně záclony) a spousta pěstitelů se pak diví, proč jim ta rostlina
neroste a shazuje listy. Různé rostliny mají rozdílné nároky na světlo. Kaktusy, které
po tisíciletí žijí v přebytku světla mají ve svém těle velmi málo chlorofylu a potřebují
ke svému životu hodně světla. Kapradiny, které se vyvíjely ve spodním patře lesa,
jsou schopné žít i při malém množství světla (potřebují však vlhký vzduch jako je v
lese). Množství světla, nutné pro život rostlin je možné udávat v luxech. Hodnota
přirozeného venkovního osvětlení se pohybuje v rozmezí 100 - 60 000 luxů, u moře
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až 100 000 luxů. Rostliny stínomilné mohou růst při intenzitě 500 - 800 luxů, naopak
kaktusy a sukulenty pro zdravý růst vyžadují alespoň 2300 - 5200 luxů. Pozor na
vlastní pocity. Lidské oko se dovede silně přizpůsobit a v místnosti se dobře
orientujeme i při 40 luxech, pro čtení a psaní nám stačí 150 luxů. Důležité je vědět,
že rostliny z viditelného spektra přijímají hlavně červenou a částečně modrou barvu.
Nepřijímají - odrážejí barvu zelenou, proto jsou zelené. Dnes je na trhu velké
množství svítidel vhodných pro rostliny. Máme-li okenní skleníček, je vhodné využít
tyto zdroje světla. Menší spotřeba elektřiny, větší výsledný efekt. Další podobnost
rostlin s člověkem je opalování. Rostliny které můžeme v létě dávat na zahradu,
musíme přivyknout na UV záření, které sklo v bytě nepropouští. Nejdříve je dáváme
do stínu pod stromy, a teprve po 2 - 3 týdnech je můžeme dat na plné slunce.
Nejlepší je ale poloha kde slunce svítí jen polovinu dne, pokud možno dopoledne.
Výjimkou jsou kaktusy a sukulenty - slunce po celý den. Ne všechny pokojové
rostliny mohou v létě na zahradu. Rostliny které mají málo světla, tak se za světlem
vytahuji. Prodlužuji stonek, listové řapíky a v bytě se otáčejí směrem k oknu. Naopak
rostliny rostoucí v přebytku světla na horách, jsou nízké a přitisklé k zemi. Toto ale
způsobuji také další klimatické podmínky. Proto se také často stává, že přenesením
skalniček z hor do nížin se změní jejich vzhled. Snížit výšku rostlin lze ale tak
chemicky. Známe jsou přípravky jako je CCC, který se používá ve velkém u obilovin,
dále Alar a další retardátory. Po vyprchání této látky ale začne pokojová rostlina
normálně růst a zákazník je nemile překvapený. Nízké formy rostlin lze ale také
docílit šlechtěním a rostliny si tento vzhled udržuji trvale, samozřejmě za
dostatečného množství světla.
Teplota je další důležitá hodnota při pěstování rostlin. Se stoupající teplotou
ale stoupají také požadavky na světlo, vodu a živiny. Častý horor pro rostliny
nastává, když se v zimě zatopí na trenýrkovou teplotu a světla je mnohem méně než
v létě. Hodnoty KSB jsou hluboce podlimitní a rostlina shazuje listy, které nemůže
uživit, případně vypouští dlouhé tenké výhony za světlem. Hodnoty světla, tepla,
vody a živin musí být v určité korelaci. Proto je možné při malém množství světla
snížit teplotu i na 5 °C, je pak nutné ale omezit také zálivku a rostliny udržíte přes
zimu v přijatelném stavu. Neplatí to však pro vyloženě tropické rostliny, které teploty
pod 18 °C dlouhodoběji nepřežijí.
Voda - důležitá je kvalita vody (ideální je voda převařená). Rovněž by voda
měla mít stejnou teplotu jako vzduch v místnosti. Rostliny mají také své dny jako lidé
a v době intenzivního růstu potřebuji mnohém více vody, než v době odpočinku. Tyto
etapy se i v létě střídají. Zaléváme proto ne podle kalendáře, ale podle stavu půdy v
květináči.
Živiny: Používáme hnojivou zálivku (1 - 2 g/1l vody), nebo pomalu rozpustné
granule, (Osmocote, Plantacote), nebo hnojivé tyčinky. Důležité je vědět, že: N - je
pro růst, hlavně na jaře, P je pro tvorbu květů u květuschopných rostlin, K - pevná
pletiva, příprava na zimu. Podle toho volíme hnojivo. Vyzkoušená hnojiva jsou
Kristalony.
Důležité upozornění: Původní druhy rostlin zahradníci neustále upravují
šlechtěním pro své použití a to co platí pro jeden druh, nemusí platit pro nový
kultivar. Původní begonie hliznatá se dala přes zimu udržet v podobě hlízy a na jaře
znovu pěstovat. Mnoho nových kultivarů již hlízu nevytváří a zákazník si musí koupit
každým rokem nové rostliny. Nově se také mnoho rostlin již nemnoží a nepěstuje v
Evropě, ale v tropech a tak mohou vznikat rostliny s většími nároky na světlo a budou
v bytě špatně zimovat. Opět rostliny pro krátkodobé použití.
Zpracoval: Ing. Otakar Šteffek
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Obrázky našich členů – dokončení
Gymnocalycium castellanosii subsp. ferocior (Till & Amerhauser) G. Charles
Rod Gymnocalycium je sbírkách pěstován pro své nenáročné nároky, opakované kvetení, ale i
variabilní otrnění rostlin od krátkých tenkých až po dlouhé hrubé trny, často bývá stonek zcela
zahalen. Dnes se podíváme na Gymnocalycium castellanosii subsp. ferocior, rostoucí západně od Las
Chacras, STO92-498. My jej studovali na lokalitě Aqua de Ramon.

Informace
---------

---------

6. 1. 2014 – přednáška: Ing. Miroslav Halfar z Frýdku-Místku - rod Discocactus
3. 2. 2014 – výroční schůze, přednáška: Ing. Tomáš Kulhánek z Brna - nejkrásnější lokality
gymnokalycií
3. 3. 2014 – Ing. Michal Rec, předseda KK Olomouc - ze své sbírky
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
Informace na naše www stránky zasílejte administrátorovi na e-mail: klouda@iol.cz
Osobní stránky Lumíra Krále, kde najdete také aktualizované informace o činnosti našeho
kaktusářského Klubu: www.lumirkral.webnode.cz
Informace týkající se činnosti Klubu kaktusářů v Ostravě i příspěvky do Ostníku zasílejte na
adresu předsedy: lumir.kral@seznam.cz

PF 2014
Blíží se konec roku 2013 a s nim i bilancování uplynulé sezóny. Kaktusy přežily zimní období
bez větších ztrát. Vždy nějaký ten kaktus zimu nepřežije, ale tentokrát úhyn rostlin byl minimální.
Mrazíky pokračovaly i během dubna, takže s vytahováním kaktusů na letní stanoviště jsem musel pár
dnů počkat. Sezóna prakticky začala o měsíc později než obvykle. Po jarní zálivce se kaktusy pěkně
napily a začaly úspěšně kvést. Vše zastavily prudké letní dlouhodobé vedra. Zálivka při teplotách nad
30 °C, je prostě riziko, že o kaktusy přijdete, spařené kořeny začnou zahnívat a hniloba postupně
zachvátí celou rostlinu. Po ochlazení v září se dá ještě postřikovat nebo zalévat s preventivním
přidáním postřiku proti škůdcům. Přichází podzim, kdy už kaktusy nezaléváme a necháme je zcela
vyschnout a připravit na zimní stanoviště. Během sezóny proběhlo několik úspěšných kaktusářských
akcí, na které jsme se všichni těšili, vše bylo zadokumentováno v Ostníku, který vycházel pravidelně
každý měsíc, mimo letních prázdnin.
Redaktor Ostníku přeje všem čtenářům a spolupracovníkům do Nového roku 2014 především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, kromě jiného také hodně zajímavých a poutavých článků
v Ostníku a v neposlední řadě hodně radosti s milovanými kytičkami.
KL
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