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Dragi cititori ai revistei Xerophilia, 
Ne-a bucurat nespus reacţia voastră la apariţia primului număr al Xerophilia. Până la data la care 
scriu aceste rânduri (31 Iulie 2012) – deci la mai puţin de o lună de la lansare – site-ul nostru a 
fost accesat de 1325 de vizitatori (din care 1034 vizitatori unici) din nu mai puţin de 63 de ţări 
diferite. Nu este chiar puţin pentru o publicaţie aparută – aparent – din senin. O astfel de “rază 
de acţiune” nu este accesibilă decât unei publicaţii electronice. Surprinzător şi îmbucurător este 
faptul că vizitatorii provin din lumea întreagă. Sincer, suntem încântaţi de interesul stârnit în 
lume, dar în acelaşi timp ne aşteptăm la mai mult din partea cititorilor şi contributorilor români, 

care reprezintă numai o treime din cititori. 
 
Trebuie să mulţumim de asemenea tuturor prietenilor noştri care au menţionat (uneori incluzând şi fotografia 
copertei) apariţia revistei Xerophilia pe Facebook, pe forumuri, în  newsletter-uri sau publicaţii tipărite ori virtuale. 
Împărtăşim ideea de a  promova constant toate informaţiile care pot contribui la dezvoltarea pasiunii noastre, fie că 
sunt forumuri de profil, periodice şi publicaţii de specialitate, nurserii, colecţii de referinţă şi alte resurse pe care 
internet-ul ni le oferă cu atâta generozitate! Prin urmare veţi găsi în fiecare număr al Xerophilia diverse referiri la 
astfel de surse şi … resurse. 
 
Am primit – atât eu, cât şi membrii redacţiei – numeroase mesaje încurajatoare, precum şi preţioase observaţii 
critice care ne determină să mergem cu încredere mai departe. Am încercat la rândul nostru să ne detaşăm puţin şi 
să privim critic tot ce am realizat în primul număr, tocmai pentru a putea progresa. Cum nimeni n-a aruncat încă cu 
căramizi după noi (nici măcar virtuale) iată-ne deci prezentându-vă cu încredere numărul 2, realizat într-o nouă 
formulă grafică pe care sperăm că o veţi prefera şi agrea. 
 
Dar, aşa cum ne spuneau nu unul, ci mai mulţi cititori care cunosc din proprie experienţă sarcina la care ne-am 
înhămat, greul abia acum începe. Pentru publicarea unui periodic care să reprezinte pe termen lung o asociaţie 
virtuală îti trebuie un spirit de maratonist, dedicaţie şi pasiune iar noi credem că le putem întruni. Ne trebuie însă şi 
concursul vostru, al celor tineri! Dorim o viaţă lungă asociaţiei virtuale Xerophilia, pentru ca ea să devină o adevărată  
pepinieră pentru tineri colecţionari de plante şi iubitori ai naturii. Dorim să-i ajutăm să descopere (şi) prin paginile 
revistei noastre atât ştiinţa cultivării cât şi dimensiunea intelectuală a pasiunii noastre. Dorim să lucrăm mai ales 
pentru cei tineri!  
 
Da, pe voi, tinerii, vă aşteptăm în primul rând! 
 
În altă ordine de idei şi legat de planurile noastre de viitor: în afară de obişnuitele numere trimestriale avem intenţia 
ca – pe masură ce vom avea materiale adecvate – să publicăm şi numere speciale în care vom încerca să abordăm 
global o anumită temă. Avem deci plăcerea să vă anunţăm că avem deja în pregătire un prim număr special.  
 
Pentru final:  vă rugăm să veniţi cu observaţii, sugestii sau cerinţe, pe care promitem că le vom lua în considerare în 
numerele viitoare ale revistei. Articole, contribuţii, fotografii interesante, reportaje, evenimente interne sau externe  
etc. – toate acestea sunt oricând binevenite.  
 
Uşa virtuală a redacţiei noastre vă este deschisă în permanenţă ! 
 
Eduart 
 

EDITORIAL 
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Dear Xerophilia readers, 
We were overwhelmed by your reaction to the appearance of the first Xerophilia issue. By the 
time I write this (July 31st 2012) – thus less than a month after its release – our website was 
accessed by 1325 visitors (of which 1034 unique visitors) from 63 different countries. This is not 
negligible for a publication that appeared – seemingly – just out of the blue. In addition, such an 
instant “range” is in reach only for an online publication.  Surprisingly and gratifying though is the 
fact that more than two thirds of our readers come from all over the world. Frankly, we enjoy the 
interest sparked abroad, but also we would have expected more from the Romanian readers and 

contributors, which represent just one third.   
 
A big thank you to all our friends who have mentioned and promoted Xerophilia (sometimes including cover photo) 
on Facebook, on forums, society newsletters, and various journals – both printed and online. We definitely share the 
idea of constantly promoting all kind of informations  that can help to develop our hobby  wether specialized forums 
and publications, nurseries and reference collections, or whatever resource we could find browsing the Internet 
(what a generous tool it is!). Therefore in every issue of Xerophilia you will find various references to such sources 
and resources.  
 
We received - both myself and the editorial staff members - many encouraging messages, and valuable critical 
comments and remarks which have encouraged and obliged us to proceed with confidence. We also took few steps 
back to gain a different perspective that would allow us to look critical at the first issue in order to progress. As yet 
nobody threw bricks for us (not even a virtual) here we are again, introducing with confidence number 2  to you,  
realized in an improved design we hope you will prefer and enjoy.  
 
But, as we were told  by most readers who know from their own experience the task we took on board, the hard part 
is just beginning. To be able to publish a periodical representing for the years to come one needs dedication and 
passion, and the spirit of a marathon runner nevertheless – and we believe we got what it takes. However we need 
the assistance and support of you, the young ones! We wish a long life to Xerophilia virtual association, for it to 
become a real “nursery” for young collectors, plants and nature lovers. We want to help you discover through our 
pages the art of growing, the knowledge and intellectual dimensions of our passion. We want to work especially for 
the young! 
 
Yes, young people, we are waiting for you in the first place! 
 
On a different note, but relating to our future plans:  in addition to our quarterly issues we intend to publish – as we 
have adequate articles on hand – special issues built around a certain subject. So we are pleased to announce that 
we already work on a first special issue.  
 
As for the final – please come forward with any comment, suggestion or request which we will consider in the future 
issues of our magazine. Articles, contributions, interesting photos, reports, notes on internal or external events, etc. - 
these are always welcome.  
 
The virtual door leading to our the editorial team will be always open! 
 
Eduart 
 
 

EDITORIAL 
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George Vișinescu – Mentorul meu 
 

de Dag Panco, Bucureşti, România 
 

Însăilând în primul număr o sumară trecere în revistă a cactusismului 
românesc, am dedicat-o celui pe care l-am numit mentorul meu, 
regretatul George Vișinescu. Tot acolo am promis că mă voi întoarce cu 
detalii despre acele legende vii, acei pionieri ai pasiunii, acei oameni 
minunaţi care au sădit în generaţiile care i-au urmat, nu pasiunea – 
fiindcă o aveam, ci mai mult decât atât: înţelegerea lumii în care am intrat 
și în care rămânem. 
Azi – încercând să fac o chintesenţă a persoanei – vă voi împărţi câte ceva 
despre George Vișinescu, Moșu', cum îi spuneam în șoaptă toţi aceia 
tineri dintre noi, care îl cunoșteam. Apelaţiunea aceasta i-a fost dată 
dintr-un respect temător și poate și pentru faptul că – faţă de mulţi dintre 
noi – anii lui de experienţă erau mai numeroși decât anii noștri de viaţă: 
aveam douăzeci și doi când l-am cunoscut, iar el avea douăzeci și opt de 
cultivat cactuși... 
  

Dacă stau să socotesc, cred că acest colecţionar fascinant și fabulos poate 
fi definit și cuprins în cinci cuvinte: învăţare, practică, experimentare, 
precizie și ordine. Sunt doar cinci cuvinte, e adevărat, dar ce cuvinte de 
invidiat, pentru oricine! 
 

Învăţare 
Din 1947, când s-a apucat și până în 2003, anul plecării sale dintre noi, 
acest Om – niciodată sătul de a afla ceva nou – a citit și s-a informat, din cărţi și din reviste de prestigiu. Biblioteca sa 
de specialitate era la o lungime de braţ de el, la capul patului său. Puneai o întrebare – și dacă i se părea că meriţi 
osteneala, după un răspuns edificator, rezultat din experienţă, îţi cita și bibliografia și chiar se ducea să-ţi aducă 
volumul în cauză, în care nu stătea să caute, deschizând aproape invariabil, la secţiunea dorită.  
 

Din cauza lui am citit mult, citesc, mă informez constant și – spre uimirea unora – ajung să contrazic afirmaţii făcute 
de mine cu ani în urmă. De la el am învăţat că mereu se fac pași, de care trebuie să ţinem seama. De la el am învăţat 
că în cultura acestor plante pe care le descoperim în fiecare zi, nu putem să rămânem ancoraţi în adevăruri ce nu pot 
fi absolute, ele evoluând cu experienţa, experienţele și cunoașterea cu care intrăm în contact. 
 

Practică 
Există oare vreo specie cunoscută la vremea lui pe care să nu o fi cultivat...? Nu cred. Din câte știu, a cumpărat toate 
seminţele peste care a dat. L-am întrebat o dată de ce face asta, dacă tot s-a fixat pe câteva genuri. Răspunsul a fost 
edificator: ”Domnul Panco – nu-mi folosea niciodată prenumele – a observa trei ani la rând o plantă în ghiveciul ei, 
înseamnă mai mult decât a strânge sfaturi de la o mie de colecţionari...!”. După ce se lămurea erau două posibilităţi: 
fie planta îl interesa și se aduna la tematicele lui, fie o dădea și trecea la altele. 
 

De la el am luat gustul colecţiilor tematice. Din cauza lui am colecţionat și am practicat metodic cu plantele mele. De 
aceea spun că nu mă pricep la cutare sau cutare categorie de plante >>> nu pentru că nu m-aş descurca să le cultiv, ci 
pentru că nu le-am observat, măcar trei ani, în ghiveciul lor... 
 

Experimentare  
Dacă Moșu' citea ceva, undeva, dacă avea o idee, dacă-și punea o întrebare sau dacă teoretiza ceva, niciodată nu era 
mulţumit, până nu punea în practică, până nu făcea experimente, până nu le dezvolta metodic și temeinic și până nu 
ajungea la o concluzie, prin compararea rezultatelor experienţelor lui. Vă imaginaţi că în anul morţii lui, el mai făcea 
experienţe pentru o nouă metodă de înrădăcinat?  
 

Dacă s-a pierdut ceva cu adevărat, la plecarea lui dintre noi, pot spune că s-au pierdut zecile lui de caiete cu 
însemnări. Erau acolo mii de pași făcuţi, care nu trebuie repetaţi sau care sunt obligatorii de urmat. Am avut în mână 
o parte din acele însemnări, m-am uitat pe ele și le regret, ca pe un bun cultural irecuperabil, pe care niciunul dintre 
cei care l-au urmat nu a fost în stare să-l imite. 
 

Romanian News & International Events 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf�
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Dacă nu ar fi fost Moșu', niciodată nu aș fi scris Hexalogul solurilor, în primul rând fiindcă nu aș fi știut cum să 
procedez. De la el am învăţat să lucrez pe loturi de plante...  
 

Precizie 
Probabil din cauza formaţiunii sale de medic dermatolog, pasionat de microbiologie, Moșu' – dom' doctor cum îi 
spuneau cei mai în vârstă ca noi – lucra totul cu precizie teoretică și practică uluitoare. Nimic nu era lăsat la voia 
întâmplării. Totul urma un plan foarte clar stabilit, cronometrat și aplicat, de la felul în care trebuia să procedeze și 
până la punerea în aplicare a procedurii. Văzând uimirea mea – din anii în care a acceptat să înceapă să mi se 
destăinuie – îmi zâmbea uneori indulgent: ”Domnul Panco, cercetarea făcută halandala, nu e cercetare, e un joc de 
ţurcă!”. 
 

Din păcate, deși am învăţat și am înţeles lecţia, nu am ajuns niciodată atât de departe și, de aceea, nici eu nu l-am 
urmat pe acest drum. Azi regret. Sper însă că vor veni alţii care să facă mai bine ca noi, reînnodând șirul început de el 
și rupt de noi. 
 

Ordine 
Am vorbit despre caietele în care-și ţinea evidenţa experienţelor. Acum vă voi destăinui existenţa unei alte comori 
pierdute: caietele cu date și însemnări despre practica de zi cu zi. Da, Mosu', revenind din seră consemna tot ceea ce 
merita să fie consemnat, despre activitatea sa. Nu o făcea literar, ci cu coduri, în tabele. Aceste însemnări erau 
rezumate pe etichetele sale. 
 

Iată descriptivul unei etichete: Pe avers, pe primul rând, numele complet al plantei; pe rândul de dedesubt, codul 
plantei în caietul de semănături, urmat de indicativul producătorului și de numărul de catalog al acestuia, apoi data 
însămânţării. Pe revers se aflau atât toate altoirile succesive, cu data lor și cu tipul de portaltoi, cât și data 
înrădăcinării. 
 

Și ca să mă întorc la caiete... Acolo puteai afla, câte seminţe au fost semănate, data la care a apărut prima, modul de 
răsărire al lotului, câte au fost altoite și câte ţinute pe rădăcină, metoda de altoire, metoda de înrădăcinare, data la 
care au apărut primele rădăcini etc. 
 

Recunosc că, la început, am urmat exemplul, apoi cu timpul am neglijat. Venind la mine în vizită – atunci când mi-a 
spus că trebuia să aștept pensia pentru a ajunge la o colecţie de asemenea dimensiuni – Moșu' mi-a cerut caietele. 
M-am simţit ca la școală când diriga îmi cerea caietul de teme... Cu jumătate de gură, i-am mărturisit că nu le mai ţin 
la zi de ani de zile. S-a strâmbat așa cum numai el știa să se strâmbe, când pierdea un melo încăpăţânat să nu 
înrădăcineze și am știut că e foarte dezamăgit. Aveam patruzeci și șapte de ani, ne cunoșteam de douăzeci și cinci și 
totuși am roșit ca un adolescent.    
 

Îmi lipsește zâmbetul lui subţire, când se pregătea să destăinuie ceva. Îmi lipsește zâmbetul lui șiret, când se pregătea 
să-mi vândă, știind că voi plăti fără să crâcnesc, doar fiindcă luam o plantă de la el. Imi lipsește zâmbetul lui trist, 
când își pomenea plantele pierdute. 
 
Îmi lipsește, pur și simplu... Mă consolez însă la gândul că măcar am avut bucuria, onoarea și norocul să-l cunosc. 
 
 

My Mentor: George Vișinescu  
by Dag Panco 
(Abstract) 
 
After a brief history of cactus collecting in Romania, from the pioneers to the present day’s newcomers, the author 
recalls here the memory of one of the most influential cactus collectors of its time – George Viș inescu, also 
nicknamed “The Old Man”, a mentor for many accomplished collectors, and certainly a legendary character for the 
generations that followed.  
George Vișinescu’s legacy can be defined in five terms: Research (a lifelong endeavor to improve and keep up to 
date), Practice (he sought all available cacti species in order to gain experience), Experiment (as he always tried to 
explore and carry out his theories), Accuracy (in his theoretical and practical approach he was astounding accurate, 
nothing was left to chance), and Method (he used to record all relevant information in his notebooks – unfortunately 
lost – as his notes were the foundation for his entire research). 
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Pelecyphora asseliformis (C.A.Ehrenberg 1843) 
 

Valentin Posea, Bucureşti, România 
 

Ceea ce urmează se doreşte a fi in primul rând o trecere 
în revistă a principalelor evenimente din istoria scrisă a 
acestei plante cu totul şi cu totul deosebite. 
După ce timp de zece ani (1831-1840) a cutreierat 
Mexicul de unde a trimis grădinii botanice din Berlin o 
mulţime de plante, Carl August Ehrenberg  a descris, în 
1843, genul, monotip pe atunci, Pelecyphora [1].  
Descoperise planta în 1839, după cum scrie chiar el, dar 
planta descrisă era, după cum susţine J.D. Hooker [2], 
un exemplar aparţinând grădinii botanice din Berlin. 
Probabil că E.F. Anderson şi N.H. Boke n-au avut acces la 
documentul original (Botanische Zeitung, 1843, 1:737, 
(vezi Fig.10) din moment ce scriu în 1969 [3] că 
Ehrenberg a primit planta, din Mexic, în 1839 
(sublinierea îmi aparţine). 
 

Cu toate că descrierea era departe de canoanele impuse 
pentru acceptarea unei noi specii, Ehrenberg  este 
considerat şi azi autorul genului şi speciei. Pe lângă 
planta propriu-zisă sunt descrise fructul (probabil prima 
descriere a unui fruct criptocarp în rândul cactaceelor) şi 
seminţele, dar nu şi floarea plantei. Este de presupus că 
planta sau plantele aduse în Europa nu au avut 
condiţiile prielnice pentru a înflori şi fructifica, 
seminţele descrise fiind observate în habitat, după cum 
scrie chiar autorul. 
Timp de 15 ani cele scrise de Ehrenberg au fost citate în 
diverse publicaţii de specialitate [4, 5], rareori cu 
completari în descrierea plantei [6]. 
 

 
 

Fig.1 I’llustration Horticole. Vol. 5 ( 1858), Pl.186. 
Image courtesy of Biodiversity Heritage Library. 

http://www.biodiversitylibrary.org 

 
 

Fig.2 Curtis’s Botanical Magazine (1873) Pl.6061. 
Image courtesy of Biodiversity Heritage Library. 

http://www.biodiversitylibrary.org 
 

După ce în 1856 doar o amintea [7], printre alte specii 
rare din grădinile botanice europene (Echinocactus 
horizonthalonius, Echinocactus coptogonus, 
Anhalonium prismaticum), Ch. Lemaire reia descrierea 
plantei în 1858 [8].   
 

De această dată, textul, în limba latină, este însoţit de o 
planşă cu imaginea în culori a unei plante adulte, 
lăstărite şi în plină înflorire.  Urmează un amplu 
comentariu în limba franceză.  Planta descrisă fusese 
adusă din Mexic de fraţii Tonel, celebri pe atunci pentru 
comerţul cu cactuşi. În privinţa locaţiei se restrânge aria, 
de la Mexic (în prima descriere) la nordul statului San 
Luis Potosi, unde, se afirmă că se găseşte împreună cu 
Anhalonium prismaticum (Lemaire Ch. 1839) şi 
Anhalonium pulvilligerum (Lemaire Ch. 1839), ambele 
sinonime pentru Ariocarpus retusus (Scheidweiller 
1838). 
Ca pentru toate celelalte plante prezentate în I’llustration 
Horticole şi Pelecyfora aselliformis beneficiază de un mic 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Valentin-prezentare.pdf�
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capitol, destinat unor sfaturi de cultură, semnat 
A.Verschaffelt, horticultor şi editorul cărţii. 
Vă invit să faceţi comparaţie între plantele prezentate, 
cea de a doua fiind ilustrată în Curtis’s Botanical 
Magazine [2], 15 ani mai târziu, în 1873. 
Chiar dacă înfăţişează o Pelecyphora aselliformis var. 
concolor, varietate neconfirmată, este cât se poate de 
evident că este vorba de una şi aceeaşi specie, planta 
din urmă arătând însă corpuri alungite ce trădează 
cultura, în condiţii de prea puţină lumină, prea puţină 
căldură şi puţin prea multă apă.  
Spre deosebire de aceasta, planta prezentată de 
Lemaire este o plantă din habitat, crescută şi ajunsă la o 
vârstă apreciabilă, o plantă ai cărei lăstari sunt cu 
siguranţă apăruţi şi crescuţi acolo, în Mexic. 
25 de ani mai târziu, la Paris, este publicat Dictionnaire 
D’horticulture editat de D.Bois. Printre colaboratori, 
F.A.C. Weber [9], responsabil pentru Cactaceae. 
Fără să aducă niciun fel de argumente - probabil că 
singurul posibil ar fi fost coabitarea - Weber susţine nici 
mai mult nici mai puţin că „ planta va putea fi încadrată 
mai bine în genul Anhalonium - Lemaire (Ariocarpus 
Scheidw.) de care nu este despărţită de niciun caracter 
botanic. P. aselliformis Ehrenb. [Syn.: Mamillaria 
asellifera Monv.; Anhalonium aselliforme sau Ariocarpus 
aselliformis Web.]...” (sublinierea îmi aparţine).  Îi citează 
apoi pe Curtis [2] şi Lemaire [8], unde, după cum am 
observat, se află doar descrierea plantei nu şi remarci 
privind apartenenţa acesteia la alt gen decât 
Pelecyphora. Face însă precizarea că planta care se 
cultivă sub numele de P. aselliformis pectinifera sau 
pectinata este în realitate Mammillaria pectinifera 
descrisă chiar de el în acelaşi Dictionnaire D’horticulture.  
 

25 de ani mai tîrziu, în 1923, Britton şi Rose afirmă în The 
Cactaceae : „Numele Anhalonium asselliforme Weber şi 
Ariocorpus aselliformis Weber... citate de Schumann ca 
fiind sinonime, nu au fost publicate în mod formal.“  
Enciclopedia menţionează varietăţile „concolor“ (Hooker) 
şi grandiflora (Haage jr.), varietăţi pe care autorii le 
tratează ca pe una şi aceeaşi plantă. Probabil condiţii 
diferite în cultură au dat naştere unor interpretări 
segregative. Nu în acelaşi mod este tratată Pelecyphora 
pectinata (B.Stein 1885) căreia, având în vedere 
diferenţele de aspect - absenţa lăstăririi, lipsa pufului în 
axile, poziţia florii, forma seminţelor etc. –  îi este 
contestată apartenenţa la genul Pelecyphora.  La 
descrierea plantei, autorii afirmă printre altele: „A fost 

dificil pentru noi, chiar şi având planta la îndemână, să 
stabilim cu exactitate originea şi poziţia florii, dar pare să 
provină din meristem. Acesta este mai întâi  acoperit de 
smocuri de puf în zona centrală de unde apare floarea. În 
timp floarea se deschide iar tuberculul, cu coroana sa de 
spini specifică, se dezvoltă lăsând  în axilele sale smocurile 
de puf din care a apărut floarea” [10]. 
 

 
 

 

În 1927 Erich Werdermann descrie, în Z. Sukkulentenk. 
3: 126, fig. 1927, Ariocarpus strobiliformis, planta 
descoperită de A. Viereck [3] şi care avea să dărâme 
mitul monotipiei genului Pelecyphora. Deşi K.G. 
Kreuzinger încadrase planta încă din 1935 în gen, acest 
lucru avea să fie recunoscut oficial cu mult mai târziu, 
abia în zilele noastre. 
 

 
 

Fig.3 Buds getting from somewhere 

Fig.4 Pelecyphora strobiliformis 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-3-aselliformis-12.04.12-red-DSCF2675.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-4-strobiliformis-12.06.12-red.jpg�
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Între timp prin gen au mai trecut, alături de Pelecyphora 
pectinata (B.Stein 1885) plantă de care s-a scris mai sus 
– azi Mammillaria pectinifera ( Weber F.A. C. 1888)  -  
Pelecyphora valdeziana (Moeller 1930) – azi 
Turbinicarpus valdezianus (Moeller 1930) Glass & Foster 
1977 şi Pelecyphora pseudopectinata (C. Backeberg 
1935) – azi Turbinicarpus pseudopectinatus (C. 
Backeberg 1935) Glass & Foster 1977. 
 

În 1959 Norman H. Boke face o analiză amănunţită a 
caracterelor botanice care pot determina încadrarea 
anumitor specii în genul Pelecyphora [11]. Este vizat în 
primul rând Encephalocarpus strobiliformis 
(E.Werderman 1927) A. Berger 1929 (în 1959 
Encephalocarpus era recunoscut ca gen) [12] dar este 
analizată şi Pelecyphora valdeziana.  
 

 
 

 

Studiul n-a fost extins şi la Pelecyphora pseudopectinata 
întrucât planta „este foarte rară şi nu au putut fi 
obţinute specimene pentru acest studiu“ – afirmaţie 
facută în 1959, la 24 de ani de la descrierea plantei (?). 
În urma studiului, exhaustiv, realizat pe câte 20 de 
plante din fiecare specie, urmărindu-se creşterea, 
înflorirea, fructificarea şi germinarea seminţelor 
obţinute, Boke conchide că Encephalocarpus 
strobiliformis şi Pelecyphora asseliformis pot fi 
considerate specii cogenerice. Este exclusă Pelecyphora 
valdeziana din gen considerându-se ca având foarte 
puţine lucruri în comun cu Pelecyphora aselliformis. 
Nouă ani mai târziu, în 1968, Boke reia cercetările, de 
această dată împreună cu E.F. Anderson, cercetări 

concretizate într-un material cu un titlu cât se poate de 
semnificativ „The Genus Pelecyphora (Cactaceae): 
Resolution of a Controversy“ [3].  
 

 
 

 

De această dată este inclusă între plantele discutate şi  
Pelecyphora pseudopectinata iar cercetările sunt extinse 
la structura internă a plantelor, la dezvoltarea 
tuberculilor şi a areolelor. Concluzia? Doua perechi de 
specii cogenerice: Pelecyphora aselliformis şi 
Encephalocarpus strobiliformis şi, a doua pereche, 
Pelecyphora valdeziana şi Pelecyphora pseudopectinata.  
 

A fost încă o recunoaştere a unei corecte încadrări în 
gen, făcută în 1935 de K.G.Kreuzinger, dar n-a fost 
finalul controversei. Abia în 1992 genul Pelecyphora 
este recunoscut oficial, în CITES Cactaceae Checklist, ca 
având în componenţă două specii: Pelecyphora 
aselliformis şi Pelecyphora strobiliformis. 
 

Ultimele dubii au fost risipite abia în 2002, în urma 
studiilor de filogenie efectuate de R.Wallace şi echipa sa 
[13], care demonstrează înrudirea strânsă dintre cei doi 
taxoni grupaţi într-o singură cladă(1).  
Denumirea Pelecyphora este descriptivă. Vine de la 
cuvintele greceşti πελεκυς (pelekus – topor) şi 
ψορος (phoros - purtător). Ehrenberg descrie 
tuberculii plantei asemănându-le forma cu aceea a unui 
topor. Denumirea a fost criticată de Salm-Dick [8] pe 
motiv că tuberculul, pe care Lemaire îl denumeşte 
„podariu” (în original podarium) are mai degrabă 
aspectul unui ciocănel decât al unui toporaş. Cred că 

Fig.5 Turbinicarpus valdezianus 

Fig.6 Turbinicarpus pseudopectinatus 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-5-T.-valdezianus-18.03.08-0002-red.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-6-Turbinicarpus-pseudopectinatus-08.03.08-red-0006.jpg�
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fotografia de mai jos este edificatoare în privinţa 
asemănării tuberculului cu un topor. 
 

 
 

 

Denumirea speciei este tot descriptivă – aselliformis – 
adică de forma unui asellus (Oniscus asellus Linnaeus 
1758) – un crustaceu terestru din ordinul isopodelor, 
destul de răspândit în Europa, inclusiv în România.   
 

În Mexic, pe la începutul secolului trecut, planta era 
cunoscută ca „peyotillo” sau „peotillo” [14]. Deşi atât 
numele cât şi „proprietăţile miraculoase“ cu care era 
creditată ne duc cu gândul la adevăratul peyote, 
analizele au evidenţiat faptul că substanţele 
halucinogene sunt de ordinul ppm-urilor (părţi per 
milion) faţă de substanţa uscată, confirmând denumirea 
de  „falsa peyote“. 
 

Nu doresc să reiau aici descrierea plantei ci doar să 
evidenţiez aspecte mai puţin cunoscute şi/sau 
observabile, referitoare la morfologia plantei. 
 
Tuberculii plantei, denumiţi de Lemaire „podarium“  
(latină – scut)  poartă la partea superioară un tip de 
areolă – cea purtatoare de spini. La baza lor se găseşte 
cel de-al doilea tip de areolă – cea floriferă. Este unul 
dintre cele mai edificatoare exemple de dimorfism 
areolar.  Fenomenul este întâlnit la Mammillaria, 
Coryphantha, Ariocarpus (agavoides şi retusus), 
Digitostygma caput–medusae etc. 
După cum am menţionat, descrierea făcută de 
Ehrenberg a fost probabil prima a unui fruct criptocarpic 
(vezi Fig.15). Dezvoltat în areola florală, ovarul – ulterior 
fructul – rămâne ascuns în puful de la baza „tăişului de 
topor“. 
Partea lui superioară ajunge, în timp, o foiţă subţire şi 
uşor sfărâmicioasă. Se afirmă că în habitat ploile sunt 

cele ce ajută la dezintegrarea fructului şi răspândirea 
seminţelor [3, 11]. 
În analiza realizată în 1959, Boke a studiat comparativ şi 
germinarea seminţelor. Nu sunt însă comunicate 
rezultate comparative. Ar fi fost interesant de aflat 
care au fost diferenţele constatate între germinarea 
seminţelor de Pelecyphora şi cele de Turbinicarpus, în 
contextul acreditarii ideii că seminţele (vezi Fig.16)  
fructelor criptocarpe conţin inhibitori capabili să 
amâne declanşarea procesului de germinare chiar şi 
până la moartea plantei mamă iar seminţele proaspăt 
colectate au o rată de germinare extrem de redusă. 
 

 
 

 

Rădăcinile (vezi Fig.17) plantei sunt napiforme, bine 
dezvoltate, trădând caracterul geofit. Planta creşte 
extrem de încet şi, aşa cum se întâmplă la Ariocarpus, 
abia după ce rădăcina capătă o oarecare consistenţă, se 
produce o creştere mai accentuată a părţii aeriene.  
 

Funcţie de condiţiile de cultură plantele pot deveni 
florifere de la vârsta de 5-6 ani. Planta din Fig. 14 a 
înflorit de la vârsta de 9 ani. O soră a ei are însă 11 ani şi 
nu a înflorit încă. Există şi situaţii chiar ciudate:  în 
colecţia Basarab Popa se află de opt ani o plantă de o 
vârstă apreciabilă (estimată la peste 40 de ani), a cărei 
primă înflorire cunoscută a fost anul acesta. A început 
timid cu o floare în iunie şi a continuat cu două flori în 
august. Până anul acesta era „planta care nu a înflorit 
niciodată”. Este posibil ca abia acum să intre într-un 
ciclu normal de înflorire şi, la mărimea ei, de cca. 20 cm 
diametru, să se acopere de flori în anii următori. 
 

Înflorirea (vezi Fig.14), în zona României, are loc din 
martie şi până spre sfârşitul lui septembrie, funcţie de 
condiţiile de cultură. Plantele din sere, care beneficiază  

Fig.7 The specific shape of the tubercle. 

Fig.8 Empty hole remained after collecting seeds. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-7-aselliformis-forma-topor-01.07.12-0014.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-8-sacul-fructului-red-red-3-DSCF-3797.jpg�
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încă de la sfârşitul iernii de temperaturi mai ridicate, 
specifice efectului de seră, încep să înflorească mai 
devreme. Planta mea, care s-a confruntat peste iarnă cu 
temperaturi la limita îngheţului, a înflorit abia spre 
sfârşitul lunii aprilie. 
 

Pelecyphora aselliformis este endemică pentru statul San 
Luis Potosi unde, conform IUCN (The International Union 
for Conservation of Nature), pe o suprafaţă de 500 km2 
era estimat în 2009 un număr de cca. 100.000 de plante 
[15]. Se pare că se simte bine la altitudini de peste 1800 
m, pe substraturi în care predomină rocile calcaroase. 
Deşi există numeroase locaţii – cele mai cunoscute şi 
înregistrate ca FDN-uri fiind San Luis Potosi, El Pedernal, 
Ventura, Villar, Santa Teresa, km 30 de pe şoseaua 57 - 
nu există o variabilitate între plante aşa cum se întâmpla 
adeseori la Turbinicarpus sau Ariocarpus.  
 

Încă de la primii cactuşi aduşi în Europa, aclimatizarea 
sau mai precis problemele legate de cultura acestor 
plante noi au fost nu rareori soldate cu mari pierderi. 
Obişnuiţi cu plantele autohtone chiar şi cei mai versaţi 
grădinari sau curatori ai grădinilor botanice au făcut 
greşelile inerente începuturilor în cultivarea cactuşilor. 
Obişnuita cultură autohtonă a fost cu atât mai 
dezastroasă cu cât caracterul geofit al plantei era mai 
pregnant. Aşa se face că au apărut în lucrările ştiinţifice, 

de specialitate, îndrumări privitoare la cultura acestor 
plante din Lumea Nouă. În 1858, A.Verschaffelt, 
horticultor şi editorul cărţii  I’llustration Horticole scria 
probabil primele sfaturi de cultură pentru Pelecyphora. 
Menţiona că la fraţii Tonel, unii dintre cei mai mari 
comercianţi de cactuşi din epocă, dar şi deţinătorii unei 
frumoase colecţii de cactuşi şi plante exotice, plantele 
de acest tip erau lăsate peste vară în aer liber, la baza 
unui zid cu orientare sudică, în timp ce peste iarnă 
acestora le era asigurată o expunere luminoasă şi o 
bună ventilaţie în seră încălzită. Substratul trebuia să fie 
format dintr-un sol aluvionar şi pământ de frunze în 
raport 1:1. Pentru vremea aceea cred că sfaturile nu 
erau rele. Dacă ar fi menţionat şi ceva despre regimul de 
udare era cu siguranţă mai bine. Habitatul plantei nu 
numai că este semiarid cu numai 378 mm precipitaţii 
anuale dar are un regim termic „montan“, cu medii de 
10,5 0C (minima) şi 25 0C (maxima).  Aceste condiţii nu 
puteau fi asigurate de către colecţionarii epocii.  Dacă 
însă la 1858 plantele trebuiau aclimatizate, fiind 
preponderent aduse din Mexic, astăzi ele sunt apărute 
şi crescute aici, în Europa, în Franţa, Germania sau 
România. Trebuie doar să le asigurăm o continuitate în 
cultură şi să încercăm a le crea, în măsura în care ne 
este la îndemână, condiţii cât mai apropiate de cele din 
habitat. Cum? Să le luăm pe rand: 

Fig.9 The unflowering old plant from Basarab Popa Collection. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-9-Planta-care-n-a-infloritBB-14.06.12-IMG-1960.jpg�
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Regimul termic – este imposibil de atins în condiţiile de 
seră cu dotări uzuale, sau în aer liber. Se poate asigura o 
hibernare corespunzătoare la temperaturi nocturne de 
cca 10 0C – planta acceptă, pentru scurt timp, chiar – 4 
0C [16]; Suportă bine temperaturile ridicate ale climei 
noastre.  
Lumina. – Ceea ce sugera în 1858 Verschaffelt  este bine 
de urmat şi acum – expunere sudică peste vară, 
hibernare la lumină şi într-un loc aerisit. Plantele expuse 
în aer liber trebuie să fie protejate puţin, în miezul zilei. 
Chiar dacă au fost adaptate la soarele verii pot să apară 
arsuri, mai ales la plantele „hrănite“ intens, la care 
epiderma este expusă printre tuberculii acoperiţi cu 
spini; 
Udarea. – Regimul semiarid din locurile de origine ne dă 
informaţiile de bază. Apă precum la plantele geofite – 
ceva mai puţină per ansamblu, cu pauze mari între 
udări, cu un anotimp rece complet uscat. Ideal este să 
folosim numai apa de ploaie. Folosirea apei din reţeaua 
urbană implică o cunoaştere a conţinutului de săruri a 
acesteia şi în special a celui de săruri de calciu. De ce? 
Substratul – el este cel ce trebuie a fi alcătuit funcţie de 
apa cu care udăm. Udăm cu o apă dură? Chiar şi pentru 
cactuşii calcicoli, categorie din care face parte 
Pelecyphora aselliformis, vom avea în vedere că sărurile 
de calciu din apă se vor acumula în timp, în substrat. 
Vom folosi mai puţin calcar sau nu vom folosi deloc în 

alcătuirea lui. Personal am ajuns la un compromis: 
folosesc pentru substratul acestei plante sub 1% calcar 
(spărtură de marmură), ud în marea majoritatea a 
timpului cu apă având 10 dGH(2), dar la începutul şi 
sfârşitul verii permit plantelor mele să fie plouate cât de 
mult. Desigur că substratul trebuie să fie alcătuit mai 
mult din spărtură de roci - peste 80% - şi să dreneze 
foarte bine apa de udare. Cam atât despre substrat. 
Această temă face obiectul unei ample dezbateri ce va 
urma în această revistă. 
O ultimă recomandare – ghivecele trebuie să fie adânci 
pentru a permite o corecta dezvoltare a rădăcinii 
napiforme. 
 

Pelecyphora aselliformis este şi va rămâne una dintre 
plantele mele de suflet. Am peste 10 plante în mica mea 
colecţie, de la vârste de 2 la 11 ani dar abia aştept să 
vină toamna ca să „pun în brazdă” seminţele recoltate 
prin bunăvoinţa lui Basarab Popa. 
 
Vă doresc să aveţi parte de cât mai multe astfel de 
plante minunate. 
 
 
Valentin Posea 
valentin.posea@xerophilia.ro 
http://cactus.aicon.ro 
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1- O cladă este un grup format dintr-o specie (dispărută sau existentă) şi toţi urmaşii săi. În sistematica biologică, o cladă este o singură 
„ramură” din "pomul vieţii". Ideea că un astfel de organism trebuie să fie grupat şi să primească un singur nume (cel de specie în cazul de 
faţă) este esenţial pentru clasificarea biologică. În cladistică (de la cladă), cladele sunt singurele unităţi acceptate. (Wikipedia) 

2- dGH -Degrees of General Hardness. 1dGH = 17,848 mg carbonat de calciu ( CaCO3) la un litru de apă. 
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Pelecyphora asseliformis (C.A.Ehrenberg 1843) 
 

by Valentin Posea, Bucharest, Romania 
 

The following article is primarily intended  as a review of 
all major events and accounts in the history of this 
completely unique plant.  After 10 years of traveling 
across Mexico (1831-1840) from where he sent a large 
number of plants to the Botanical Garden in Berlin Carl 
August Ehrenberg described in 1843 the genus, 
considered still monotypic back then,  Pelecyphora [1].  
He discovered the plant in 1839, as he wrote himself, 
but the plant was described, as claimed by JD Hooker 
[2], based on a specimen belonging to the Botanical 
Garden in Berlin. Perhaps E.F. Anderson and N.H. Boke 
didn’t have access to the original document (Botanische 
Zeitung, 1843, 1:737) since they wrote in 1969 [3] that 
Ehrenberg received the plant from Mexico in 1839 (the 
emphasis is mine).  

 

Fig.10 Botanische Zeitung (1843) 1:737 

Image courtesy of Biodiversity Heritage Library. 
http://www.biodiversitylibrary.org 

 

Although the description was far from the standards 
imposed for acceptance of a new species, Ehrenberg is 
considered even today the author of the genus and 

species. In addition to the plant itself the fruit is 
described (it is probably the first description of a 
cryptocarpic fruit among Cactaceae) and also were the 
seeds, but not the flower. We can assume that the plant 
or plants that have been brought to Europe didn’t get 
the favorable conditions in order to flower and set seed, 
the seeds being observed, as the author acknowledges, 
in habitat.   
 

For 15 years Ehrenberg’s writings have been quoted in 
various publications [4, 5], but rarely adding fresh 
information to the original description of the plant [6]. 
After only mentioning the plant in 1856 [7] together 
with other rare species seen in the European botanical 
gardens (Echinocactus horizonthalonius, Echinocactus 
coptogonus, Anhalonium prismaticum), Ch. Lemaire 
produces a description of the plant in 1858 [8].  This 
time the Latin description is accompanied by a colour 
plate showing an adult offsetting plant in full flower, 
followed by an extensive comment in French. The plant 
described here had been brought from Mexico by the 
Tonel brothers, famous back then for their cacti trade.  
The areal is now more precisely defined and restricted 
from Mexico (as in the first description) to northern San 
Luis Potosi, where, the author states, the plant grows 
together with Anhalonium prismaticum (Lemaire Ch. 
1839) and Anhalonium pulvilligerum (Lemaire Ch. 
1839), both synonyms of Ariocarpus retusus 
(Scheidweiller 1838). 
As with all other plants presented in I'llustration 
Horticole, Pelecyfora aselliformis has its own small 
chapter of cultural advice signed by A. Verschaffelt, 
horticulturist and publisher of the book.  
We invite you to compare the plants from the next 
photos – one from I'llustration Horticole with the other 
from Curtis's Botanical Magazine [2] 15 years later, in 
1873.  Although showing a Pelecyphora aselliformis var. 
concolor, an unconfirmed variety, it is quite obvious that 
both plants belong to one and the same species; 
however, the latter plant displays elongated bodies that 
reveal the conditions in which it was cultivated – poor 
light, too cold and with a bit too much water.   In 
contrast, Lemaire presents a habitat collected plant, now 
cultivated and which reached a considerable age, a plant 
whose offsets appeared and grew out there in Mexico.  

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Valentin-prezentare.pdf�
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25 years later, in Paris, is published Dictionnaire 
D'horticulture edited by D. Bois. Among contributors, 
F.A.C. Weber [9], responsible for Cactaceae. 
Without bringing any arguments - perhaps the only 
possible would have been cohabitation - Weber argues 
neither more nor less than „ the pant should be better 
included in genus  Anhalonium - Lemaire (Ariocarpus 
Scheidw.) from which it couldn’t be separated by any 
botanical characteristic. (the emphasis is mine). He then 
quotes Curtis [2] and Lemaire [8], where, as we have 
seen, there is only the plant description and no remarks 
on its affinities to other species than Pelecyphora 
whatsoever. However, het makes it clear that the plant 
grown under the name of P. aselliformis pectinifera or 
pectinata and is actually Mammillaria pectinifera 
described by him in the same Dictionnaire 
D'horticulture.  
 

25 years later, in 1923, Britton and Rose stated in The 
Cactaceae: „The name Anhalonium asselliforme Weber 
and Ariocarpus aselliformis Weber... quoted by 
Schumann as synonyms, were not formally published.“  
Their Encyclopedia mentions the varieties "concolor" 
(Hooker) and grandiflora (Haage jr.), but the authors 
treat them as one and the same plant. Quite likely 
different growing conditions raised different 
interpretations leading ultimately to splitting. However, 
Pelecyphora pectinata (B. Stein 1885) is treated 
differently given the differences in its appearance - no 
offsets, no woolly hairs in the axils, flower position, 
seed shape, etc. – and therefore its inclusion in 
Pelecyphora was challenged. In describing the plant, 

the authors stated: „It has been difficult for us, with the 
material at hand, to make out definitely the origin and 
position of the flower, but it seems to originate on the 
central sunken disk. This disk at first bears only clusters of 
hairs in the center of which the flower is produced. In 
time the flower opens and the tubercle, with its peculiar 
spiny crown, is developed, leaving in its axil the tuft of 
hairs about the flower.” [10] (see Fig.3). 
In 1927 Erich Werdermann describes in Z. Sukkulentenk. 
3: 126, fig. 1927 Ariocarpus strobiliformis,  a plant 
discovered by A. Viereck [3] which was to demolish the 
myth of the monotypic Pelecyphora genus. Although 
K.G. Kreuzinger placed the plant in this genus as early as 
1935, this was officially recognized much later, close to 
the present today.  
 

Meanwhile through the genus have passed, along with 
Pelecyphora pectinata (B.Stein 1885), the plant 
mentioned above – today known as Mammillaria 
pectinifera (Weber F.A. C. 1888), also Pelecyphora 
valdeziana (Moeller 1930) – today known as 
Turbinicarpus valdezianus (Moeller 1930) Glass & Foster 
1977, and Pelecyphora pseudopectinata (C. Backeberg 
1935) – today known as Turbinicarpus pseudopectinatus 
(C. Backeberg 1935) Glass & Foster 1977. 
 In 1959 Norman H. Boke makes a thorough analysis of 
botanical characters that can determine the assignment 
of species to the genus Pelecyphora [11]. The primary 
target is Encephalocarpus strobiliformis (E. Werderman 
1927) A. Berger 1929 (in 1959 Encephalocarpus was 
recognized as such) [12] but also Pelecyphora 
valdeziana is analyzed.  

Fig.11 I’llustration Horticole. Vol. 5 ( 1858), Pl.186.  Fig.12 Curtis’s Botanical Magazine (1873) Pl.6061. 
Image courtesy of Biodiversity Heritage Library. 

http://www.biodiversitylibrary.org 
 Image courtesy of Biodiversity Heritage Library. 

http://www.biodiversitylibrary.org 
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The study was not extended to Pelecyphora 
pseudopectinata as the plant „is very rare and 
specimens could not be obtained for this study“– an 
assertion made in 1959, 24 years after the plant’s first 
description (?). As a result of the comprehensive study 
conducted on 20 plants of each species, after 
monitoring growth, flowering, fruit setting and 

germination of the obtained seed, Boke concludes that 
Encephalocarpus strobiliformis and Pelecyphora 
asseliformis can be treated as co-generic species. 
Pelecyphora valdeziana is excluded from the genus 
considering that it has little in common with 
Pelecyphora aselliformis.  

 

Fig.13 From left to right: Turbinicarpus pseudopectinatus, Turbinicarpus valdezianus, Pelecyphora strobiliformis 
and Pelecyphora aselliformis. 

 

Nine years later, in 1968, Boke resumes his research, 
this time together with E.F. Anderson, research which is 
materialized in a paper with a very meaningful title: 
„The Genus Pelecyphora (Cactaceae): Resolution of a 
Controversy“ [3]. This time they included Pelecyphora 
pseudopectinata in the discussed plants and 
investigations are extended to the internal plant 
structure, development of tubercles and areoles. The 
conclusion was that there are two distinct pairs of co-
generic species: Pelecyphora aselliformis and 
Encephalocarpus strobiliformis and the second pair 
Pelecyphora valdeziana and Pelecyphora 
pseudopectinata.  Once again there was another 
recognition of Kreuzinger’s  assignment into the genus 
back in 1935, but this wasn’t the end of the controversy.  
The genus Pelecyphora was offcially recognized only in 
1992 by the CITES Cactaceae Checklist including two 
species: Pelecyphora aselliformis and Pelecyphora 
strobiliformis. But the last doubts were dispelled only in 
2002, following the phylogenetic studies of R. Wallace 
and his team [13], which demonstrated that the two 
taxons are closely related and grouped on the same 
clade(1).  
Pelecyphora is a descriptive name. It comes from the 
Greek words πελεκυς (pelekus - ax) and ψορος (phoros 
- carrier). Ehrenberg describes the tubercules as 
resembling the shape of an ax or hatchet. The name has 
been criticized by Salm-Dick [8] because the tubercle, 
which Lemaire calls it "shield" (original podarium), has 

the appearance of a gavel rather than a hatchet. I think 
the photo below is edifying on the tuber similarity with 
an ax. See also Fig.7. 
 

 
 

 

The species name is again descriptive – aselliformis – i.e. 
like an asellus (Oniscus asellus Linnaeus 1758) – the 
common woodlouse, a terrestrial crustacean of the 
Isopoda order quite widespread in Europe, including 
Romania. Early last century, in Mexico, the plant was 
known as „peyotillo” or „peotillo” [14]. Although both 
the common name and the „miraculous properties” 
that were attributed remind the true peyote, tests have 
demonstrated that the presence of hallucinogenic 
substances is in the order of ppm's (parts per million) in 
the dry matter, confirming the truthfulness of the „false 
peyote“.  

Fig.14  The buds and flowers guarded by axes shape tubers. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-14-aselliformis-22.04.12-red-IMG_0847.jpg�
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I am not intending to repeat here the description of the 
plant but only to highlight the lesser known and/or 
noticeable aspects related to the plant morphology. The 
plant tubercles, called „shields“by Lemaire, bear at the 
 top a first type of areole - the spine bearing one. At 
their base there is the second type of areole - the 
flowering one. It is one of the most revealing examples 
of areole dimorphism. The phenomenon is common to 
Mammillaria, Coryphantha, Ariocarpus (agavoides and 
retusus), Digitostygma caput–medusae, etc. 
 

As I mentioned, Ehrenberg’s description was probably 
the first of a cryptocarpic fruit. Being developed within 
 the floral areole, the ovary – and later the fruit - remains 
hidden in the fluff of the „hatchet blade“.  
The upper part becomes in time a thin and easily 
crumbling crust. I was stated that in habitat the rain helps 
the fruit to disintegrate and seeds are released. [3, 11]. 
See also Fig.8. 
 

 

 

In his 1959 analysis Boke also conducted comparative 
studies on seed germination. However, comparative 
results have been never relesed. It would have been 
interesting to find out what were the differences 
observed in seed germination of Pelecyphora and 
Turbinicarpus in connection with the idea that the 
seeds of the cryptocarpic fruits contain germination 
inhibitors in order to delay the germination process 
and extend it beyond the death of the mother plant 
and as a direct result fresh seed  has a very low 
germination rate.  
 

 
 

 

The plant has well developed napiform roots revealing 
its geophytic character. Rădăcinile plantei sunt 
napiforme, bine dezvoltate, trădând caracterul geofit. 
The plant grows extremely slow and, as happens in 
Ariocarpus, only after the root gains a certain 
consistency a higher growth of the aerial part will occur.  
 

 
 

 

Depending on growing conditions plants can become 
floriferous from the age of 5-6 years. The next left 
pictured plant flowered at the age of 9 years.  A sister 
plant is 11 years old now and hasn’t flower yet. There 
really strange situation: there is for eight years a plant in 
Basarab Popa’s collection, a plant of considerable age 
(estimated to be over 40 years old), which had its first 

Fig.15 The fruit. Plant from Basarab Popa Collection. 

Fig.16 The seeds. 

Fig.17 Root of an adult plant (11 years old). 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poza-nr.2-Pelecyphora-15a-fruct.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-16-Seminte.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pelecyphora-17-aselliformis-Radacini-2-02.07.12.jpg�


 

Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Septembrie 2012                                  17  
ISSN 2285 – 3987 

known flowering only this year. It started with a shy 
flower in June and continued with two more flowers in 
August. Until this year this was the "plant that never 
flowered". It is quite possible that – whatever the reason 
- it only just entered a normal flowering cycle and at its 
current size, of about 20 cm in diameter, it is expected be 
covered by flowers in subsequent years (see Fig.9). 

Flowering takes place in Romania from March to late 
September, depending on growing conditions. 
 Greenhouse grown plants getting higher temperatures in 
late winter because of the specific greehouse effect, start 
their flowering season earlier on. My plant which has 
encountered near freezing temperatures during winter 
started to flower much later, in late April.  

 
 

 

Pelecyphora aselliformis is endemic to the Mexican 
state San Luis Potosi where, according to IUCN (The 
International Union for Conservation of Nature), on an 
area of 500 km2 were estimated in 2009 a total of 
approx. 100,000 plants [15]. It seems to be doing well at 
altitudes above 1800 m, on substrates with 
predominant limestone rocks. Although there are many 
locations - the best known and recorded are the FDN's 
San Luis Potosi, El Pedernal, Ventura, Villar, Santa 
Teresa, and km 30 on highway 57 - there is no variability 
between plants as it often happens in Turbinicarpus or 
Ariocarpus.  
Since the first cacti have been brought to Europe, 
acclimatization or more specific cultivation problems 
with these new plants were often resulting in high losses. 
Accustomed with the requirements of the native plants 
even the most knowledgeable gardeners or curators of 
botanical gardens made all inherent mistakes in cacti 
cultivation beginnings. The customary cultivation 
patterns were even more disastrous to the plant as its 
geophytic character was stronger. This is why in scientific 
or specialized papers cultivation advices on New World 
plants started to appear. In 1858 A. Verschaffelt, 
horticulturist and publisher of I’llustration Horticole, was 
probably the first author to share cultivation tips of 
Pelecyphora.  Among others, he mentioned that the 
Tonel brothers, one of the biggest cacti and exotic plants 
traders of the time, and owners of an exquisite cacti and 

exotic plants collection, plants of this type were kept 
outdoors in summer, at the base of a south facing wall, 
while in winter these were they were kept in a well 
ventilated heated greenhouse, in plenty of light. The 
substrate should be composed of alluvial soil and leaf 
mould at 1:1 ratio. Considering the time they were given, 
the advices were not bad at all. It would have been even 
better if he had mentioned something about the 
watering regime. Its habitat is not only semiarid, with 
only 378 mm annual rainfall, but temperature wise 
„alpine”, with averages of 10.5 0C (60 0F) minimum) and 
25 0C (77 0F) maximum.    All these growing conditions 
couldn’t be assured by collectors of the time. But if in 
1858 the plants, mostly imported from Mexico, had to be 
acclimatized first, however, nowadays they are grown 
from seed here in Europe: France, Germany or Romania… 
We only have to ensure continuity of the growing 
conditions and try to re-create, as far as possible, those 
of their habitat. How? Let us take them one by one:   
 

Temperatures – are impossible to replicate in 
greenhouses with the usual equipment, or outdoors. 
However, a proper overwintering at night temperatures 
of about 10 0C (50 0F) is easy to provide. Plants can 
withstand briefly even – 4 0C (25 0F) [16], and also can  
support the high temperatures of our climate;  
 

Light – Verschaffelt’s  1858 suggestion is useful even 
today – southern exposure during summer, and 

Fig.18, 19 Flowering plants. Left - a young plant; right - an old plant from Basarab Popa Collection (Photo Dag Panco). 
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overwintering in good light and in a well ventilated 
place; however, plants grown ourdorrs have to be 
shaded a bit around noon. Even if adapted to the harsh 
summer sun sunburns can still occur, especially in „over 
fed“ plants having their epidermis exposed between the 
spiny tubercules; 
Water – the semiarid conditions of the original habitat 
provide us the basic information. Water is given like to 
any other geophyte plant – less water overall, with long 
breaks between two waterings and a completely dry 
cold seson. Ideally only rainwater has to be used. If 
using tap water one needs to know its mineral content 
and especially the calcium salts content. Why? 
Substrate – it has to be prepared depending on the type 
of water used. Is it hard water? Even for the lime loving 
cacti like Pelecyphora aselliformis, we have to take into 
account that calcium salts will accumulate over time in 
the substrate. In this case we will use less lime or none 
at all when preparing the potting mix. Personally I 
reached a compromise: I use less than 1% lime for this 
plant (marble grit) using most of the time water having 
10 dGH(2), but at the beginning and end of the summer I 
allow my plant to stay in rain as much as possible. The 
substrate must contain of course mostly rock rubble or 
grit – over 80% - and to allow for a good drainage. So 
much for the substrate. This theme will be the subject of 
a wide debate later on in this journal. 

 
 

 

One last recommendation – the pots must be deep to 
allow for proper development of the napiform roots. 
 

Pelecyphora aselliformis is and will always keep a place in 
my heart. I have over 10 plants in my small collection, 
aged from 2 to 11 years, but I hardly can wait the autumn 
to  „put under the furrow” seeds collected courtesy of 
Basarab Popa.   
 

I wish you to own and enjoy as many of these marvelous 
plants. 
 
 

Valentin Posea 
valentin.posea@xerophilia.ro 
http://cactus.aicon.ro 
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(1) - A  clade is a group consisting of a species (extinct or extant) and all its descendants. In the terms of biological systematics, a clade is a 
single "branch" on the "tree of life". The idea that such a "natural group" of organisms should be grouped together and given a taxonomic 
name is central to biological classification. In cladistics (which takes its name from the term), clades are the only acceptable units. (Wikipedia) 
 
(2) - dGH -Degrees of General Hardness. 1 dGH = 17.848 mg  calcium carbonate ( CaCO3) per  liter of water. 
 

Fig.20 The flowers. 
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Our Special Guests 

 
 

 

Pedro Nájera Quezada 
Pedro Nájera Quezada, july-1985- MX, is a student in the Autonomous University of San 
Luis Potosí (UASLP) as an agroecology engineer. He is focusing on studies about natural 
resources management and other sustainable techniques for managing rangelands. 
For the last 6 years he has been working on its own cacti nursery producing plants by 
organic and natural means, 5 years locating, evaluating and monitoring cacti populations 
and 4 years monitoring bird migrations, presences and densities in the SLP state. 
He Is a participative certifier for organic agricultural practices and products in the 
Mexican Association for organic markets, an association that looks for fair-trade, healthy 
ecosystems and sustainable production, also he is an active member at the civil 
association Sierra de San Miguelito A.C. that focuses its efforts for the declaration of an 
Area for Natural Protection (ANP) in this mountain range.  He has also been publishing 
nature pictures in social networks to prompt the local knowledge of biodiversity and its 
richness. 

 
Notes on Peotillo (Pelecyphora aselliformis, Ehrenberg, 1843);  

A brief description of its potential distribution and intrinsic aspects about its conservation 
 

The taxon Pelecyphora aselliformis is distributed in the NW and NE 
regions of the Tangamanga valley, Arista valley and other remote 
points on the N and S sides of Sierra la Trinidad. This species’ 
distribution is characterized by the agglomerated dispersion 
syndrome, e.g. clusters of many sub-populations with high number of 
individuals (especially in the more pristine areas); in order to 
formulate an appropriate description of the distribution I have 
segregated all the populations into geographically isolated groups.  

 

This description of Peotillo distribution range begins with the North-
eastern section of the Tangamanga valley, and taking as an initial 
reference the type zone which is included in the municipality of Soledad de Graciano Sanchez (SGS). It is found here 
associated with Stenocactus zacatecasensis, Thelocactus hexaedrophorus, Mammillaria aureilanata alba, Coryphantha 
sp., Allium potosiense, Anacampseros coahuilense, these being the usual associated plants, and this species mix is 
 

      
 

 

Fig.1 San Luis Potosi - distribution of Pelecyphora aselliformis  

Fig.2, 3  Pelecyphora aselliformis flowering in different locations 
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repeated on the hill ranges from central Villa Hidalgo (VH) to North-eastern Armadillo de los Infante (AI), where it is 
found growing on low and desolate top hills and flattened areas in the surroundings. In this area the major threats are 
represented by the continuous plundering of live plants, free range goat grazing and several mining activities as gravel, 
sand and tezontle (*) quarries, that modifies the structure of the vegetation and destroys vast areas of suitable habitat 
for Peotillo. The only remnants of healthy populations are the most further from the roads or from human settlements. 
 

      
 

 

 
Continuing clockwise on the description of Peotillo distribution, there are many disjoint populations in the Sierra 
Álvarez-San Pedro, in the western section of Cerro de San Pedro (CSP) and eastern section of SGS where the most 
southern localities are found.  
 

     
 

 

      
 

Fig.4  Most typical habitat type (1); Fig.5 Flowering plant from the type zone (1) 

Fig.6  In the base of sierra Álvarez-SnPedro (2); Fig.7 Measuring diameter to study age-size relation Sierra Álvarez-SnPedro (2) 

Fig.8  Rupicolism in P. aselliformis - Sierra Álvarez-SnPedro (2); Fig.9 Denudated area - in association with A. kotschoubeyanus 
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The ones in CSP occur at the mountaintops into bared “isles” that measures about 10m across, with only very few 
plants in the remnant populations thus the rest of the localities at the mountaintop were devastated by mining 
activities or plundered by the local people and the mine workers who sell plants as souvenirs. In these places the 
association occurs usually with Echinocereus pectinatus, Mammillaria candida, Thelocactus hexaedrophorus, 
Stenocactus zacatecasensis, and other rare plants like Calibanus aff. hookeri, Villadia cucullata, Anacampseros 
coahuilense, Bursera fagaroides.  
 

      
 

 
 

Another small population is found at the base of Sierra Álvarez-San Pedro in the eastern part of SGS where it grows on a 
flattened terrain on a volcanic-calcareous gravelly substrate where it shares a barren “isle” with Ariocarpus 
kotschoubeyanus, Thelocactus hexaedroporus, Mammillaria formosa, Echeveria bifida, Sedum aff. ebracteatum, Milla 
biflora, Ibervillea sp., Allium potosiense and Zephyranthes sp. The major threats in this locality are sand and gravel 
quarries, road construction and plundering from collectors and local citizens.  
 

      
 

 
 

I couldn’t find the taxon on other adjoining places not even in the most southern locality for Ariocarpus retusus, which 
seems to be quite a suitable habitat for Peotillo as well. 
The area from Sierra San Miguelito (SSM) on the southern side of the Tangamanga valley in the municipality of San Luis 
Potosí (SLP) lacks the presence of the taxon mainly because of its igneous origin, but there are several sites with 
calcareous outcrops that I haven’t entirely explored, this mountain range surrounds the S, SW and W sides of the 
Tangamanga valley. 
These populations are the only ones in the Tangamanga valley and its surroundings. Continuing on this habitat 
description - the next localities of Peotillo occur in the municipality of Mexquitic de Carmona (MEXQ) that I haven’t 
went into yet, but I have been in a near locality of Ariocarpus retusus just one hill apart where, suggesting however  
the possible presence of the Peotillo, I found Ariocarpus retusus, Thelocacus hexaedrophorus, Coryphantha sp., 
Mammillaria aff. formosa, Sclerocactus uncinatus and Echinocereus pectinatus.  

Fig.10  Hill range at Cerro de San Pedro (CSP) ; Fig.11 5mm P. aselliformis and seedlings at CSP location (1)  

Fig.12, 13  Together with Ariocarpus kotschoubeyanus 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-10-hill-range-at-CSP-IMG_5978.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-11-5mm-P.-aselliformis-and-seedlings-at-CSP-location-IMG_1798.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-12-P.-aselliformis-with-A.-kotschoubeyanus-IMG_1546.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-13-P.-aselliformis-with-A.-kotschoubeyanus-IMG_1528.jpg�
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Continuing on the revision, the taxon is absent in the surroundings of MEXQ and further hill ranges until the S, SW, W 
and North Western areas of Moctezuma (MOC) municipality and Southern parts of Venado Munic. (VEN), were it grows 
in a variety of places as mountaintops, hilltops, mountain slopes, and almost any flattened area with desolate and 
gravelly soil. In this vast area the taxon shares the habitat with Ariocarpus retusus, Lophophora willamsii, Echinocactus 
horizonthalonius, Sclerocactus uncinatus, and Stenocactus zacatecasensis. This region appears to contain the highest 
populations represented by groups in the S and in the W and NW areas and as a continuous population along the 
streams. 
There also are another two localities that are very far away from the rest of the populations and from each other. One 
occurs in the northern end of Sierra la Trinidad at the Guadalcazar (GUAD) municipality, as some botanical collections 
report, but I haven´t personally seen the place so I can’t mention nor associations neither threats. The other population 
occurs in the S end of Sierra la Trinidad in the NW side of the municipality of Cerritos (CER) where is found in a low hill 
range where it shares habitat with Turbinicarpus knuthianus, Coryphantha georgii, Echinocereus aff. berlandieri, 
Thelocactus hexaedrophorus, and Mammillaria aureilanata. 
 

      
 

 

For this instance, the most important populations to preserve by creation of Areas for wildlife protection, laws and 
activities to restore the ecosystems are mainly the hill ranges in the municipalities of MOC and VEN and the Sierra 
Álvarez-San Pedro; in the MOC-VEN areas there are several other endangered cacti (Ariocarpus, Lophophora, 
Pelecyphora, Sclerocactus) and these species are present in high numbers so it’s a perfect place for genomic 
conservation. The other area to preserve should be Sierra Álvarez-San Pedro where we can find several endemic or 
endangered plants like Ariocarpus retusus and A. kotschoubeyanus, Mammillaria candida, Mammillaria aureilanata 
alba, Coryphantha voghterriana, Ferocactus histrix, Calibanus hookeri, Dasylirion acrotriche, etc.  
Also the exclusion of all these areas from grazing, burning and mining is important to maintain the presence of 
Pelecyphora aselliformis within all its original distribution range. See also Fig. 19-28. 
 

(*) Tezontle is a porous, extrusive, igneous, volcanic rock used extensively in construction in Mexico. It is usually reddish in colour. Chemically, 
tezontle is an iron oxide. (Wikipedia) 

Fig.14, 15 Together with Lophophora williamsii and Neolloydia conoidea (4) (left) and  Stenocactus zacatecasensis (1)(right) 

Fig.16, 17  Pelecyphora aselliformis at Venado location (4)(left) and  Mammillaria aureilanata v. alba  the type zone (1) (right) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-14-Pelecyphora-asellifomis-with-Lophophora-williamsii-and-Neolloydia-conoidea-at-MOC-location-DSCF1087.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-15-stenocactus-zacatecasensis-with-a-Pelecyphora-seedling-near-type-zone-IMG_1360.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-16-Pelecyphora-aselliformis-at-VEN-location-DSCF1125.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-17-Mammillaria-aureilanata-alba-from-the-type-zone-IMG_1337.jpg�
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Our Special Guests 

 
 

 

Note despre Peotillo (Pelecyphora aselliformis, Ehrenberg, 1843): o scurtă descriere a 
arealului potenţial de distribuţie şi a aspectelor esenţiale ale conservării speciei 

 

de Pedro Nájera Quezada 
 

Taxonul Pelecyphora aselliformis este răspândit în zonele nord-vestice 
şi nord-estice ale văilor Tangamanga şi Arista,  precum şi in alte puncte 
izolate pe laturile nordice şi sudice ale Sierra la Trinidad. Distribuţia 
acestei specii este caracterizată prin prezenţa sindromului dispersiei 
aglomerate: grupuri numeroase de sub-populaţii conţinând fiecare un 
număr ridicat de indivizi (în mod special în zonele aproape virgine; 
pentru a putea formula o descriere a distribuţiei am segregat toate 
populaţiile în grupuri izolate din punct de vedere geografic).  

 

Această descriere a distribuţiei Peotillo începe cu secţiunea nord-estică 
a văii Tangamanga, pe care o luăm ca referintă iniţială fiind zona 
tipului, zonă inclusă în municipalitatea Soledad de Graciano Sanchez 
(SGS). Aici creşte în asociere cu Stenocactus zacatecasensis, Thelocactus hexaedrophorus, Mammillaria aureilanata 
alba, Coryphantha sp., Allium potosiense, Anacampseros coahuilense, acestea fiind speciile asociate în mod obişnuit; 
acest amestec de specii este repetat şi în zona deluroasă din centrul Villa Hidalgo (VH) spre nord-estul Armadillo de 
los Infante (AI), unde am întâlnit planta crescând pe culmile pustii ale dealurilor şi în zonele de şes din împrejurimi. 
 

  

  
 

 

Fig.18 San Luis Potosi - distribution of Pelecyphora aselliformis  

Fig.19, 20, 21, 22  Pelecyphora aselliformis flowering in different locations 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-19-flowering-variations-within-different-localities-IMG_1531.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-20-flowering-variations-within-different-localities-IMG_1388.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-21-flowering-variations-within-different-localities-IMG_1410.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-22-flowering-variations-within-different-localities-IMG_1414.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-Pedro-1-San-Luis-Potosi-distribution-of-Pelecyphora-aselliformis-.jpg�
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În această zonă principalele pericole le reprezintă jefuirea permanentă a plantelor din natură, caprele care pasc 
libere, precum şi diversele activităţi miniere cum ar fi carierele de pietriş, nisip şi tezontle (*) care modifică structura 
vegetaţiei şi distrug suprafeţe vaste de habitat adecvat pentru Peotillo, singurele rămăşite ale unor populaţii 
sănătoase fiind cele aflate mai departe de drumuri sau de aşezări umane.  
 

      
 

 
 

Continuăm în sensul acelor de ceasornic cu descrierea distribuţiei Peotillo. În Sierra Álvarez-San Pedro există multe 
populaţii disjuncte, la fel şi în partea vestică a Cerro de San Pedro (CSP) şi în partea estică a SGS unde se găsesc cele 
mai sudice locaţii. Cele din CSP se găsesc pe culmi montane, în “insule” golaşe ce măsoară cam 10 m în diametru, cu 
numai câteva plante rămase în populaţiile din restul culmilor montane datorită faptului că au fost devastate de 
activităţi miniere sau jefuite de localnici sau de muncitorii de la mine care vând plantele ca suveniruri. În aceste locuri 
există asocieri de obicei cu Echinocereus pectinatus, Mammillaria candida, Thelocactus hexaedrophorus, Stenocactus 
zacatecasensis şi cu alte plante rare cum ar fi Calibanus aff. hookeri, Villadia cucullata, Anacampseros coahuilense, 
Bursera fagaroides. O altă mică populaţie se găseşte la poalele Sierra Álvarez-San Pedro, în partea estică a SGS, unde 
creşte pe un teren plat, pe un substrat format din grohotiş vulcanic-calcaros şi unde împarte o astfel de “insulă” 
stearpă cu Ariocarpus kotschoubeyanus, Thelocactus hexaedroporus, Mammillaria formosa, Echeveria bifida, Sedum 
aff. ebracteatum, Milla biflora, Ibervillea sp., Allium potosiense şi Zephyranthes sp. Ameninţările majore din această 
locaţie sunt carierele de nisip şi pietriş, construcţia de drumuri şi jaful făcut de colecţionari şi localnici.  
Nu am putut găsi însă acest taxon în alte zone adiacente, nici măcar în cea mai sudică locaţie pentru Ariocarpus 
retusus unde pare să fie un habitat cât se poate de adecvat pentru Peotillo. 
 

      
 

 
 

În zona din Sierra San Miguelito (SSM), de pe latura sudică a văii Tangamanga din municipalitatea San Luis Potosí 
(SLP), acest taxon este de negăsit, în principal datorită originii vulcanice a terenului, dar există mai multe locaţii 
având promontorii calcaroase pe care nu le-am explorat în totalitate; acest lanţ montan înconjoară laturile sudice, 
sud-vestice şi vestice ale văii Tangamanga. 

Fig. 23, 24  5mm P. aselliformis and seedlings at Cerro de San Pedro location (1) 

Fig. 25, 26  Several plants in a small area - Moctezuma location (4) (left); Flowering plant from the type zone (1) 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-23-5mm-P.-aselliformis-and-seedlings-at-CSP-location-IMG_0677.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-24-5mm-P.-aselliformis-and-seedlings-at-CSP-location-IMG_1829.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-25-An-undeteriorated-population-with-several-plants-in-a-small-area-MOC-location-IMG_1376.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-26-Flowering-plant-from-the-type-zone-IMG_1276.jpg�
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Aceste populaţii sunt singurele din valea Tangamanga şi împrejurimile sale. Continuăm descrierea habitatului – 
următoarele locaţii ale Peotillo se întâlnesc în municipalitatea Mexquitic de Carmona (MEXQ) unde nu am fost încă, 
dar am fost în schimb într-o locaţie  apropiată a Ariocarpus retusus, situată pe dealul următor, unde am întâlnit 
Ariocarpus retusus, Thelocacus hexaedrophorus, Coryphantha sp., Mammillaria aff. formosa, Sclerocactus uncinatus 
și Echinocereus pectinatus, ceea ce sugerează că este posibil ca Peotillo să fie prezent şi aici. 
 

      
 

 
 

Continuăm revizia – taxonul este absent în imprejurimile MEXQ şi în şirurile de dealuri care urmează, pentru a fi 
reîntâlnit în zonele sudice, sud-vestice, vestice şi de nord-vest ale municipiului Moctezuma (MOC) precum şi în părţile 
sudice ale municipiului Venado (VEN), unde creşte într-o mare diversitate de locuri cum ar fi culmile munţilor şi 
dealurilor, versanţii lor, precum şi în aproape orice zonă cu teren plan unde există pământ pietros şi pustiu expus. În 
această regiune vastă taxonul împarte habitatul cu Ariocarpus retusus, Lophophora willamsii, Echinocactus 
horizonthalonius, Sclerocactus uncinatus, Stenocactus zacatecasensis. Această regiune pare să aibă cele mai mari 
populaţii reprezentate de grupuri aflate în zonele sudice, vestice şi nord-vestice şi ca o populaţie continuă de-a lungul 
cursurilor de apă.  
Mai există alte două locaţii aflate la mare distanţă atât de restul populaţiilor, cât şi una de alta. Una este în capătul 
nordic al Sierra la Trinidad în municipiul Guadalcazar (GUAD), după cum este precizat în colecţii botanice, dar eu 
personal nu am văzut acel loc astfel încât nu pot menţiona nici speciile asociate şi nici pericolele cu care se confruntă 
aceasta. Cealaltă populaţie este la capătul sudic al Sierra la Trinidad, din nord-vestul municipiului Cerritos (CER), pe un 
lanţ de culmi joase unde împarte habitatul cu Turbinicarpus knuthianus, Coryphantha georgii, Echinocereus aff. 
berlandieri, Thelocactus hexaedrophorus şi  Mammillaria aureilanata. 
De aceea, cele mai importante populaţii care trebuiesc conservate prin crearea de zone de protecţie a faunei şi florei, 
legi şi activităţi care să reabiliteze ecosistemele, sunt cele din lanţul de dealuri aflate în municipiile MOC şi VEN precum 
şi Sierra Álvarez-San Pedro; în regiunile MOC-VEN se află de asemenea şi alte specii de cactuşi pe cale de dispariţie 
(Ariocarpus, Lophophora, Pelecyphora, Sclerocactus) iar aceste specii se găsesc în număr mare astfel încât acesta este 
un loc ideal pentru acţiuni de conservare genomică.  Cealaltă zonă care ar trebui protejată este Sierra Álvarez-San Pedro 
unde se găsesc de asemenea mai multe plante endemice sau pe cale de dispariţie cum ar fi  Ariocarpus retusus şi A. 
kotschoubeyanus, Mammillaria candida, Mammillaria aureilanata alba, Coryphantha voghterriana, Ferocactus histrix, 
Calibanus hookeri, Dasylirion acrotriche, etc. 
De asemenea interzicerea păşunatului în toate aceste zone, a focurilor deschise şi mineritului sunt importante pentru a 
menţine prezentă Pelecyphora aselliformis în cadrul arealului original de distribuţie. 
 
________________ 
(*) Tezontle este o rocă vulcanică poroasă, extruzivă şi pirogenică, utilizată pe scară largă în Mexic ca material de construcţii. Este 
de obicei de culoare roşiatică. Din punct de vedere chimic tezontle este un oxid de fier. (Wikipedia)  

 

Fig. 27, 28  Flowering Ariocarpus kotschubeyanus (2) and Pelecyphora aselliformis (1) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-27-Ariocarpus-kostchubeyanus-Sierra-Alvarez-SnPedro-PB170036.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Pedro-28-Plants-near-the-type-zone-IMG_1283.jpg�
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Genul Ariocarpus – impostorul uşor de cultivat 
 

de Dag Panco, București, România, cu foto din habitat de Cristian Perez Badillo, Qro., Mexico 
 

Când am auzit pentru prima dată vorbindu-se despre acest gen, am fost fascinat de faptul că toţi colecţionarii cu 
experienţă îmi spuneau despre el că este atât de dificil, încât toate speciile trebuie altoite, dacă vrei să le ai mai mult 
de câteva luni, poate un an, maximum doi, cât pot supravieţui ele pe propriile lor rădăcini. Eram la început, eram 
tânăr şi eram naiv. I-am crezut şi mi-am spus că au dreptate şi... de fapt – pentru acea epocă – chiar aveau. 
 

Azi – după mai bine de treizeci de ani de experienţă, când demult nu mai sunt tânăr, chiar dacă uneori îmi place 
să rămân naiv – ştiu că speciile acestui gen sunt plante la fel de uşor de cultivat nealtoite, ca atâtea altele, din 
acele genuri recomandate pentru începători. Aceia dintre voi care le cultivaţi, veţi zâmbi; aceia care abia aţi 
început şi care zi de zi vă temeţi de greşeli, veţi spune că exagerez; iar voi cei care doar aţi auzit despre ele, veţi 
spune că vreau să fac pe deşteptul.  
 

      
 

 
 

Nu-i aşa! Sunt chiar foarte serios: ca pentru orice plantă, 
totul se reduce la câteva reguli simple... iar cele de azi 
vă vor arăta impostura acestui gen care se pretinde atât 
de dificil.  
Până să ajungem însă la aceste reguli specifice simple, 
să lansăm două premise şi o primă regulă generală, pe 
care să ne putem baza ulterior: 
1. Orice fiinţă poate fi ţinută în captivitate dacă ai cum 
să-i oferi resursele necesare şi suficiente şi dacă ştii când 
şi unde anume trebuie să intervii în viaţa ei! 
2. O plantă în ghiveci – un cactus – este o fiinţă captivă.  
 

După această două generalităţi, vom particulariza, 
enunţând regula generală: 
 

Regula generală nr. 1 >>> Există şase resurse şi 5 
corecţii necesare şi suficiente întreţinerii speciilor 
captive de cactuşi. 
 

A. Cele şase resurse. 
 

Depăşind expunerea teoretică, ne vom apleca mai ales 
asupra aspectelor practice care decurg din Regula 
generală nr. 1. Începem deci cu detalierea celor şase 
resurse necesare şi suficiente pe care le enumerăm mai  

jos, particularizându-le pentru genul Ariocarpus. 
 

I. Spaţiul. 
 

Pentru plantele din genul de care ne ocupăm organizarea 
spaţiului are o deosebită importanţă. Ario au nevoie de 
un spaţiu – balcon, seră, solar etc – care să le asigure o 
lumină corespunzătoare pe tot parcursul anului şi 
diferenţe de temperatură între zi şi noapte. În contextul 
celor care urmează, nu vom discuta despre plantele 
cultivate la sol, această categorie de cultură, fiind una 
mai rar practicată şi mult mai apropiată de realităţile din 
natură (1). Ne vom ocupa deci de plantele cultivate în 
ghivece, referindu-ne la acest spaţiu alocat efectiv 
fiecărei plante. 
 

1. Plantele cultivate în ghivece vor avea nevoie de 
recipiente care să întrunească următoarele caracteristici: 

- să aibă o adâncime suficientă, raportată la 
dimensiunile pivotului tuberos – cel puţin 4-5 cm în plus; 
- să aibă o lăţime sau un diametru superioare 
adâncimii vasului, cu minimum 25% - la un ghiveci de 
10 cm adâncime, laturile vor trebui să aibă minim 12,5 
cm sau diametru;  

Fig.1,2 Ariocarpus retusus  (left) and Ariocarpus fissuratus  (right) 

Contributions 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-1-retusus-13sept2006_002.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-2-fissuratus-img_3126.jpg�
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- să aibă pereţii dintr-un material fără porozităţi, astfel încât masa mare a rădăcinilor să nu fie 'chemată' spre 
respectivii pereţi, ci să se distribuie în mod uniform în substratul nutritiv; 

- să aibă la fund un număr suficient de mare de fante de evacuare a apei. 
2. Rădăcinile plantelor cultivate în ghivece foarte mari în raport cu planta, în primă fază, trebuie să fie semi-mărginite 
cu roci care să permită o mai bună dezvoltare a sistemului radicular, ştiindu-se că suprafeţele situate în apropierea 
rădăcinilor le atrag. 
 

     
 

 
 
 

Din cauza structurii rădăcinilor şi a naturii habitatului, 
reprezentanţii genului Ariocarpus sunt sensibili la apa 
remanentă. Din această particularitate, raportată la 
spaţiul alocat, rezultă: 
 

Regula nr. 1 >>> La ghivecele pentru speciile genului 
Ariocarpus, suprafaţa de evaporare a vasului contează 
în egală măsură cu suprafaţa de drenare; cu cât sunt 
mai mari, cu atât mai bine… 
 

Ca o completare a regulii anterioare şi făcând legătura 
cu paragraful următor, se pot enunţa următoarele:  
 

Regula nr. 2 >>> Nu vă temeţi de volumul solului de 
administrat! Cu cât acesta va fi mai generos şi mai 
corespunzător preparat, planta va fi mai uşor de cultivat. 
 

De regulă – din sfaturile date de frica unor udări 
exagerate – veţi auzi că trebuie să folosiţi ghivece mici, 
cu sol puţin, din care apa să dispară repede. Sfatul este 
dat cu bună-credinţă, dar în necunoştinţă de cauză. 
Explicaţia este simplă, deşi poate părea – aşa cum se 
întâmplă când ne ocupăm de cactuşi – neaşteptată: cu 
cât volumul vasului este mai mare, în condiţiile în care 
suprafaţa de drenare şi cea de evaporare sunt corect 
respectate, cu atât apa remanentă va dispărea mai 
repede, lăsând în sol doar umiditatea absorbită de 
componentele acestuia.  
 

Consecinţele unui volum mare de sol:  
- prima este că planta îşi va dezvolta un sistem 
radicular foarte puternic; 
- a doua este că o plantă cu un sistem radicular 
foarte puternic, va consuma şi va prelucra mai multă apă;  

- a treia este că un astfel de sistem radicular este o 
garanţie de sănătate pentru orice plantă, nu numai 
pentru un ario. 
 

II. Solul. 
 

A doua resursă absolut necesară unei plante sănătoase 
este solul – nu că ele nu ar putea fi cultivate pe soluri 
inerte îmbogăţite, sau prin hidrocultură, doar că 
metodele complet artificiale scurtează în mod drastic 
viaţa captivului supus unui astfel de tratament. Cactuşii 
trebuie să trăiască mult, nu sunt ca roşiile care sunt 
crescute pentru un sezon. 
 

Să particularizăm: Deşi în natură sunt reprezentanţi ai 
genului Ariocarpus, cum ar fi Ariocarpus retusus şi 
Ariocarpus agavoides, care – uneori – se întâlnesc pe 
soluri cu mult aport organic, în captivitate solurile de 
acest fel sunt primejdioase pentru toţi reprezentanţii 
genului de la o anumită vârstă în sus. Fac menţiunea 
vârstei fiindcă există o regulă generală foarte 
importantă, de care trebuie să ţinem seama, indiferent 
de specia de cactus de care ne ocupăm: 
 

Regula generală nr. 2 >>> Cu cât un cactus 
îmbătrâneşte, cu atât devine mai sensibil şi mai puţin 
tolerant la erori; capacitatea sa de a face faţă unor noi 
factori de mediu sau unora cu care se luptă de multă 
vreme, scade direct proporţional cu vârsta pe care o are 
planta şi cu eforturile adaptative depuse de ea de-a 
lungul vieţii sale.  
 

De aceea, un ario pe care l-am cultivat pe sol mineral în 
amestec cu sol organic, câţiva ani, de când era mic şi 

Fig. 3, 4, 5  Plants flanked by vertical rocks for a better root system development. 
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care a crescut bine în astfel de condiţii, va muri brusc la vârsta adultă, fără să înţelegem de ce: doar îi mergea aşa de 
bine! De fapt, capacitatea lui de a se adapta a scăzut treptat şi el a fost sensibilizat.  
La exemplare tinere de douăzeci de ani – la ario mai mult ca la oameni, vârsta se număra cel puţin în decenii – 
revenirea la capacitatea de adaptare se poate face, dacă planta este ţinută mai departe în condiţii bune; la una de 
cincizeci de ani, suferinţele la care ar putea fi supusă sunt cu efect ireversibil. Este una din explicaţiile – cea mai 
curentă – pentru care majoritatea exemplarelor luate direct din natura (întotdeauna plante mari şi bătrâne) nu 
supravieţuiesc mai mult de două trei sezoane; ele rezistă în virtutea inerţiei şi rezervelor acumulate şi sunt ucise de 
cea mai mică abatere de la ce pot suporta >>> aducerea în captivitate este o abatere majoră. 
 

  
 

 

Reprezentanţii genului Ariocarpus sunt ”mâncători de 
piatră”, adică ei sunt în simbioză cu bacterii care le 
permit să-şi ia sărurile minerale necesare, direct din 
rocile substratului. Ca atare, din motive de siguranţă,  
solul plantelor ţinute  în captivitate nu va conţine 
elemente organice, anorganicul fiindu-le suficient. 
Prepararea solului pentru exemplarele Ariocarpus 
adulte are cinci cerinţe mari şi late: 

- trebuie să fie mineral 100%; 
- trebuie să fie foarte bine drenat; 
- trebuie să conţină un amestec compus măcar 
în majoritate din roci concasate; 
- trebuie să conţină componente care absorb apa, 
ca gresiile, tuful vulcanic sau scoria de mină; 
- trebuie să aibă o granulaţie heteroclită, de la 0,5 
mm la 8,00 mm şi să conţină cca. 25 % bucăţi de 
câţiva centimetri.  

 

În primii trei patru ani, plantele tinere pot avea 
componentă organică în sol. De reţinut însă că este 
preferabilă fertilizarea uşoară, componentei organice. 
 

Din cele de mai sus rezultă o altă regulă: 
 

Regula nr. 3 >>> Deşi în natură trăiesc pe soluri diverse, 
speciile genului Ariocarpus se plantează numai pe soluri 

100% minerale, din spărturi heteroclite şi foarte bine 
drenate. 
 

III. Lumina. 
 

Speciile de Ariocarpus sunt foarte puţin tolerante la 
lipsa de lumină. Astfel, ele au nevoie de lumină în toate 
perioadele anului şi nu trebuie private de aceasta nici 
chiar iarna. Unii cactuşi, la care acumularea se face în 
porţiunea suculentă supraterană, acceptă un astfel de 
tratament, deşi el va avea repercusiuni neaşteptate în 
viitor. Ario, la care acumularea se face mai ales în 
tuberul pivotului, suferă mai mult ca alte plante.  
 

Explicaţia acestui fenomen este puţin cunoscută, dar 
odată explicată, va părea simplă, el fiind comun tuturor 
speciilor de plante ”mâncătoare de piatră”: în aşa zisa 
hibernare, plantele continuă să acumuleze. Bacteriile 
simbionte nu intră niciodată în pauză. Ele continuă să se 
folosească de rezervele de apă ale plantei şi continuă să 
dizolve mineralele pe care sunt lipiţi perişorii 
absorbanţi. Fără o minimă fotosinteză, aceste minerale 
preluate de plantă nu ar putea să fie transformate în 
proteinele care se regăsesc în seva elaborată (2). Fără 
acest mecanism, planta care trăieşte în medii 

Fig.6,7  Rock eaters - Ariocarpus scaphirostris in habitat (Photo M.A.G.Botello) and in cultivation (Photo V. Posea). 
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uneori extreme, nu ar putea repleca în primăvară, cu aceeaşi uşurinţă. Aşa cum spuneam în Regula generală nr. 2, 
orice obligare a plantei de a-şi forţa limitele, devine un factor de slăbire pe termen mediu şi lung. 
 

IV. Temperatura 
 

Nu se poate enunţa o regulă pentru toate speciile genului, privind minimele şi maximele. Întinderea lor din Texas 
până în inima Mexicului este o explicaţie suficientă. Există însă o practică generală, legată de natura cactuşilor: fiind 
plante cu un sistem de metabolism CAM, este recomandat ca diferenţa dintre minime şi maxime să fie de cel puţin 
120C. Cu cât maxima coboară spre minimă sau cu cât minima creşte dincolo de parametrii specifici, cu atât planta va 
tinde să-şi încetinească sau să-şi oprească funcţiile vitale. Este momentul în care necunoscătorii fac greşelile fatale 
cele mai frecvente.  
 

   
 

 
 

De aceea a venit momentul să mai enunţăm o regulă. 
 

Regula nr. 4 >>> Dacă din ceea ce ştii cu privire la 
temperaturile specifice şi ţinând seama de diferenţele 
necesare metabolismului, planta are motive să-şi 
încetinească sau sa-şi înceteze funcţiile vitale, opreşte 
udatul!  
 

Orice cactus – chiar unul mic – va supravieţui mult mai 
uşor unei perioade de 30-45 de zile de secetă toridă, 
decât unor proceduri nepotrivite. 
Pe de altă parte, dacă legăm ceea ce am spus la 
paragraful anterior, cu privire la lumină şi la necesitatea 
prezenţei ei pe timp de hibernare, revenim, combinând 
datele, ca să enunţăm o altă regulă importantă: 
 

Regula nr. 5 >>> În perioada de hibernare, plantele 
genului Ariocarpus au nevoie în egală măsură de lumină 
şi de o diferenţă de cel puţin 100C între minime şi 
maxime, în condiţiile în care minimele nu scad sub 
pragurile specifice. 
 

V. Apa 
 

Acest absolut al vieţii pe Terra le este tot atât de 
necesar cactuşilor ca oricărei alte fiinţe vii. Ba poate 

chiar mai mult, dacă ţinem seama de ariditatea în care 
trăiesc. Speciile genului Ario nu fac excepţie. 
 

Regula nr. 6 >>> Nu confundaţi sensibilitatea la apa 
remanentă din sol, cu o lipsă a nevoii de apă! Speciile 
genului Ariocarpus au nevoie de apă, atunci când 
vegetează. 
 

Pendulând între cele două extreme, cultivatorul 
neexperimentat udă greşit. Nu dă apă multă plantelor 
ca să nu le putrezească, dar le dă apă când nu au nevoie 
de ea.  
 

Este uşor de reţinut că la aceste plante există două 
momente cheie în care ele însele arată că sunt adaptate 
la perioade de ploaie sezonieră: primăvara când pornesc 
în vegetaţie şi fructifică şi toamna când îmbobocesc şi 
înfloresc. 
 

Pentru a şti cum va reacţiona solul la udare, este simplu 
pentru oricine să facă următorul experiment: umple un 
ghiveci preparat pentru un ario cu solul destinat 
acestuia şi îl amplasează pe locul ce-i este rezervat pe 
masă/raft/etc; apoi inundă cu apă ghiveciul. Timpul de 
uscare total, va fi cu până la 30% mai rapid, când planta 
va fi complet adaptată noii locuinţe, adică în toamna 

Fig.8, 9 Ariocarpus trigonus  – picture showing how growing pivot tubers have deformed the pot. 
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sezonului următor de vegetaţie. Cantităţile şi frecvenţa udărilor pot fi astfel aproximate destul de uşor. 

VI. Ventilaţia 
 

Această resursă recomandată oricărei specii de cactus este imperativ necesară pentru a ne păstra plantele 
sănătoase, mai ales în cazul unor exemplare bătrâne ale genului Ariocarpus. De aceea insist asupra faptului că nu 
trebuie să neglijaţi această resursă, chiar dacă nu îi percepeţi importanţa. 
Este suficient să aflaţi că acolo unde vieţuiesc cactuşii – aproape oriunde – în orice moment al anului adie vântul. 
 

    
 

 
 
 

B. Corecţiile 
 

Termenul care – la prima vedere – nu este foarte clar, 
poate fi uşor definit astfel: procedurile de cultură pe 
care colecţionarul le aplică plantelor sale – fiinţe captive 
– sunt corecţii făcute în dezvoltarea acestora, spre 
deosebire de evoluţia lor în natură care se produce fără 
intervenţii umane voite. Se poate enunţa o nouă regulă 
generală: 
 

Regula generală nr. 3 >>> În condiţiile asigurării unor 
resurse necesare şi suficiente total diferite de condiţiile 
de habitat, prin corecţii aplicate când şi unde anume 
trebuie, cultivatorul obţine în dezvoltarea plantelor, un 
rezultat similar celui din respectivele condiţii de habitat.  
 

Este foarte important de reţinut, că natura nu poate fi 
reprodusă la scară mică. De aceea, tot ceea ce putem 
face este să intervenim prin corecţii asupra evoluţiei 
plantelor, aşa încât ele să reacţioneze în modul dorit de 
noi. Insist asupra a două aspecte care – mai ales în cazul 
plantelor reputate ca fiind dificile – sunt foarte 
importante şi care deci trebuie bine înţelese: 
- pe de o parte, colecţionarul trebuie să fie informat 
asupra condiţiilor din habitat pentru a putea înţelege 
atât adaptările, cât şi necesităţile potenţiale ale 
subiectului ales spre cultură; 

- pe de altă parte colecţionarul devenit cultivator 
trebuie să ştie că neputând imita natura nu va aplica 
niciodată ceea ce vede în acel habitat, dacă doreşte să 
aibă o plantă care supravieţuieşte.    
 

Majoritatea corecţiilor noastre sunt legate de folosirea 
principalelor resurse: este vorba despre corecţiile de 
rutină. Pentru cazuri deosebite, există însă intervenţii 
speciale. Acestea din urmă sunt legate mai ales de 
practici cum ar fi altoirea, înrădăcinarea, transplantarea 
etc şi nefăcând obiectul culturii nu vor fi dezvoltate în 
acest articol (1). Reducând generalizarea la obiectul 
prezentului articol, vom puncta acele corecţii de rutină 
care pot face diferenţa în cultura genului Ariocarpus. 
 

I. Plantarea 
 

Nu voi repeta cele spuse când am vorbit despre sol, 
privit ca resursă, ci voi puncta ceea ce consider a fi 
esenţialul de reţinut: Genul Ariocarpus se cultivă pe 
soluri exclusiv minerale şi active din punct de vedere 
nutritiv.  
 

Solul exclusiv mineral oferit de cultivator membrilor 
genului Ariocarpus, reprezintă o corecţie majoră faţă de 
realitatea din habitat. 
 

MENŢIUNE: Pentru proceduri, vezi punctul următor. 

Fig.10, 11 Ariocarpus agavoides in habitat - Tula, Tamaulipas (Photo C.P.Badillo) and a cultivated specimen 
that has been fertilized for a long period of time. 
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II. Transplantarea 
 

Genul Ariocarpus are un sistem radicular sensibil şi orice atingere adusă acestuia sperie colecţionarii. Totuşi 
cultivatorul se vede obligat uneori – din diverse motive – să schimbe recipientul în care se află subiectul său captiv.  
Pentru protejarea plantei, dacă nu se discută despre o situaţie de urgenţă, transplantarea de rutină se va face când 
planta foloseşte la minimum sistemul ei radicular şi când – în modul recomandat de cultură – nu primeşte apă >>> deci 
transplantarea se va face în timpul repaosului hibernal. În emisfera nordică perioada cea mai recomandată este cea 
situată între 10 şi 20 ianuarie, cu mai mult de o lună înainte de prima udare şi la mai mult de o lună de la ultima udare.  
 

    
 

 

În cazul acestor transplantări de rutină, există câteva 
proceduri care vor trebui respectate cu stricteţe: 

- o curăţare a rădăcinilor firave şi/sau uscate – 
evitându-se orice spălare a acestora; 
- o expunere de 12-24 de ore la o ventilaţie 
sporită, la temperatura ambientală a serei, în funcţie 
de rănile produse şi de vârsta plantei (a se vedea mai 
sus despre vârstă); 
-      folosirea unui sol 100% mineral, complet uscat; 
- solul NU va fi tasat prin presiune mecanică! – 
această practică poate duce la rănirea gravă a pivotului 
tuberos; - tasarea se face prin imobilizarea plantei şi 
scuturarea vasului >>> cu cât solul mineral este mai 
heteroclit – aşa cum este recomandabil – cu atât  
scuturarea vasului îl va tasa mai bine, ordonând 
granulozităţile sale într-un mod favorabil dezvoltării de 
primăvară a sistemului radicular. 

 

Transplantările de urgenţă se fac oricând, dar: 
- rădăcinile se curăţă drastic, se spală bine şi sunt 
ventilate 2-5 zile după curăţare; în cazul rănirii 
pivotului tuberos, ventilarea se face până la uscarea 
rănii, ceea ce poate dura şi cîteva săptămâni; 
-     solul va fi uscat; 

- plantele se vor uda după circa 20 de zile, cu excepţia 
cazului în care au intrat sau vor intra într-o perioadă de 
repaus previzibilă (estivare, hibernare), caz în care 
udarea se face la ieşirea din această situaţie >>> câteva 
luni fără apă nu reprezintă un pericol, o udare făcută la 
momentul inoportun poate fi fatală! 
 

De regulă – vorbind despre cazul solului 100% mineral – 
atât timp cât sistemul radicular nu este constrâns de un 
spaţiu insuficient, de o denaturare chimică a solului din 
cauza udărilor inadecvate sau cât timp solul nu s-a tasat 
prea mult, după anii de folosinţă, un reprezentant al 
genului Ariocarpus, NU trebuie transplantat. Explicaţia 
este simplă şi deşi aproape că mă repet, voi sublinia că: 
toate speciile acestui gen au capacitatea de a se hrăni 
cu mineralele aflate la dispoziţie. De aceea, ele nu vor 
putea ajunge în situaţia de a nu mai avea resurse 
nutritive. Problemele apar când: 

- ghiveciul poate ajunge neîncăpător >>> şi de 
aceea am recomandat ghivece mari; 
- nu se foloseşte apă filtrată printr-o membrană, 
apă moale sau apă de ploaie, ceea ce duce la apariţia 
unor acumulări de calcar observabile pe pietricicele de 
la suprafaţă dar mai ales – şi simptomatic – pe orificiile 
de evacuare a apei de la fundul vasului; 

Fig.12, 13 Ariocarpus retusus in habitat  - General Cepeda, Coahuila (Photo C.P.Badillo) and in culture. 
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- solul tasându-se prea mult, duce la o oprimare a pivotului tuberos. 
În cel de al treilea caz – când planta se află într-un ghiveci suficient de mare – se poate face o 'reaşezare periodică'. În 
fiecare an, tot în perioada de transplantare de rutină – adică în timpul perioadei de hibernare – se ia vasul şi se bat 
uşor pereţii şi mai ales colţurile pentru afânarea solului, menţinându-se planta imobilă pe poziţie, apoi se scutură ca 
pentru operaţiunea de tasare descrisă mai sus. Acest procedeu este echivalent unei transplantări, fiind totodată mai 
simplu şi foarte eficient.... chiar 10-15 ani la rând. 
MENŢIUNE: 
A obliga un reprezentant al genului Ariocarpus să fie plantat cu pivotul tuberos la vedere – aşa cum se procedează adesea cu Euphorbia stellata 
– este o gravă greşeală de cultură care va duce la pierderea plantei!  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

 
 

III. Udarea 
 

Nu există reţete de udare, ci doar principii care pot fi 
urmate şi aplicate fiecărei situaţii în parte. 
În mare, principiile udării reprezentanţilor genului 
Ariocarpus sunt în număr de cinci. 
 

1. Metodele de udare: 
- udarea de sus >>> nu foarte recomandată, din 
cauza faptului că – in timp – duce la o tasare şi la o 
pierdere accentuată de volum a solului; 
- udarea de jos sau prin infiltrare >>> 

recomandată, dacă se ţinea seama de faptul că este 
dificilă în cazul în care tava de udare conţine vase de 
diferite dimensiuni sau specii cu cerinţe diferite. 

 

2. Volumul udării: 
- la prima udare a anului, reprezentanţii genului 
Ariocarpus vor fi udaţi cu grijă, deoarece – mai ales 
datorită acumulărilor din timpul iernii – pot crăpa, sub 
influenţa noilor celule care se umflă prea repede faţă 
de elasticitatea epidermei;  
- la udări, apa va trebui să îmbibe bine tot solul! 

Fig.14, 15, 16 Ariocarpus retusus ‘confusus’ in habitat  - Escondida, NL (Photo Fig.14 C.P.Badillo) and 
in culture (Photo Fig.15 C. Neciu). 
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3. Apa folosită la udare: 
- apă de ploaie, apă moale, apă filtrată prin membrane de osmoză >>> este apa recomandată pentru a putea 
păstra plantele vreme îndelungată, fără a fi nevoiţi să transplantăm şi să aruncăm solul mineral, adesea scump sau 
greu de procurat; 
- apă de fântână sau apă de robinet – ape cu durităţi variabile – care duc la o creştere a calcarului în sol, ceea 
ce va inhiba după un timp, creşterea unor plante şi aşa destul de lente. 

 

4. Perioadele anului, orele zilei şi frecvenţă udărilor: 
- reprezentanţii genului Ariocarpus au două perioade de vegetaţie maximă >>> prima de la sfârşitul lunii 
februarie şi până la sfârşitul lunii mai, spre jumătatea lui iunie şi de la jumătatea lui august şi până la începutul lui 
octombrie; 
- după orele zilei, udarea se face seara, astfel ca în timpul maximului de căldură din ziua următoare, apa să se 
fi scurs complet din sol. 
- frecvenţa udărilor este dată de uscarea solului, după principiul ”sol aproape uscat, apă necesară” >>> am 
arătat mai sus cum se poate stabili timpul de uscare a solului dintr-un ghiveci >>> la această aproximaţie 
cultivatorul va trebui să aplice influenţa climei >>> orice sfat mai precis nu poate fi decât greşit! 

 

    
 

 
 
 
 

5. Udarea în funcţie de specie: 
- Speciile Ariocarpus scaphirostris şi Ariocarpus 
bravoanus subsp. bravoanus sunt cele mai sensibile; 
- Speciile Ariocarpus trigonus, Ariocarpus 
bravoanus subsp. hintonii, Ariocarpus 
kotschoubeyanus (toate formele) şi Ariocarpus 
fissuratus var. lloydii sunt sensibile; 
- Speciile Ariocarpus retusus (toate formele), 
Ariocarpus fissuratus var. fissuratus şi Ariocarpus 
agavoides sunt specii mai puţin sensibile. 

 

Este de subliniat că am făcut un clasament aproximativ 
şi mai ales orientativ care trebuie privit ca potrivindu-
se unor plante de aceeaşi vârstă relativă (3). În niciun 
caz clasamentul de mai sus nu se potriveşte unor 
plante bătrâne, acestea devenind cazuri particulare 
odată cu vârsta. 

 
IV. Fertilizarea 

 

Speciile genului Ariocarpus pot fi ajutate cu fertilizanţi în 
primi doi trei ani de viaţă, dar şi în aceste condiţii, 
fertilizările nu trebuie să depăşească numărul de două – 
una la fiecare început de perioada de vegetaţie – soluţia 
folosită având o concentraţie de 50% faţă de cea 
recomandată în general. 
 

Explicaţia este simplă: planta trebuie să primească ceea 
ce poate consuma. In caz contrar, se produc în sol 
acumulări care vor deveni nocive. Ario fiind plante lente, 
absorbţia lor e lentă, chiar şi atunci când sunt forţate. 
 

A se continua cu practica fertilizării va duce la o creştere 
forţată a părţii supraterane, în dauna celei subterane, 
având drept consecinţă, o plantă din ce în ce mai slabă 
şi mai sensibilă.  

Fig.17, 18 Ariocarpus fissuratus  ‘lloydii’  in habitat  - Parras, Coahuila (Photo 
C.P.Badillo) and in culture (Photo M.Crisbășanu). 
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Regulă generală nr. 4 >>> Un cactus adaptat la condiţii dificile va fi cu atât mai slăbit de fertilizanţi (sau sol bogat în 
nutrienţi), cu cât adaptarea sa la un mediu ostil este mai specializată.  
 

Ario sunt plante adaptate de la medii ostile, la medii extreme, ca Ariocarpus scaphirostris, care trăieşte pe pante, 
ascuns în grohotişuri de calcar. 
 

     
 

  
 
 

V. Profilaxia 
 

Genul Ariocarpus nu este mai sensibil la dăunători decât 
alte specii de cactuşi, totuşi tratamentele periodice 
profilactice cu insecticide şi acaricide sistemice se 
impun, măcar la început şi la sfârşit de sezon. 
 

O bună ventilaţie va apăra planta de fungi, pe partea 
supraterană, iar un sol corect şi udări în limitele 
normale, o vor apăra de atacurile subterane.  
 

Atrag în mod special atenţia celor care au plantele în 
condiţii deschise sau semi deschise – mai ales în zonele 
rurale – şi care îşi udă plantele de sus asupra pericolului 

prezentat de fungii din genul Helminthosporium şi în 
special de Helmithosporium cactivorum (vezi Fig.42– 
45), 'moartea neagră'. Fără umiditate în zona de 
creştere şi fără căldură, cu o ventilaţie adecvată, 
atacurile acestuia sunt practic nule. Plantele genului 
despre care vorbim nu sunt în mod special sensibile la 
atacurile lui Helmithosporium cactivorum, dar am văzut, 
în propria mea colecţie două plante mari şi bătrâne, un 
Ariocarpus fissuratus var. fissuratus de 14 cm şi un 
Ariocarpus retusus 'furfuraceus' de 16 cm, ucise de 
acest parazit. 
 

 

Concluzie 
 

Dacă veţi analiza atent cele scrise mai sus veţi constata că – de fapt – reprezentanţii genului, chiar dacă par mai 
pretenţioşi decât alţi cactuşi, sunt plante care se înscriu în cerinţele generale ale cactuşilor, ba chiar că sunt mult mai 
uşor de cultivat decât unii care nu au niciun fel de renume. 
 

Veţi găsi pe tot continentul american, de la nord la sud, sumedenie de genuri şi de specii, care sunt mai dificile decât 
aceşti impostori! 
 

Sfatul meu de final este:  Luaţi numai plante tinere care să crească la voi, în timp ce şi voi veţi creşte cu ele! 
 

Dag Panco 
dag.panco@xerophilia.ro 

Fig.19, 20 Ariocarpus kotschoubeyanus  in habitat  - Viesca, Coahuila (Photo C.P.Badillo) and in culture. 

 

mailto:dag.panco@xerophilia.ro�
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NOTE: 
(1)La întrebările punctuale pe acest subiect, pot răspunde interesaţilor prin e-mail sau voi da un răspuns colectiv, în 
următorul număr al revistei. 
(2)De multe ori ne mirăm de ce o plantă care era la maxima ei turgescenţă după ultima udare de toamnă, e mai mare 
după prima udare din primăvara >>> este rezultatul acumulărilor şi creşterii din somnolenţa hibernării; la ario acest 
fenomen este mai puţin vizibil, dar prezent şi operant. 
(3)Când spunem vârstă relativă ne referim la vârsta pe care planta o are, faţă de atingerea maturităţii >>> astfel un 
Ariocarpus kotschoubeyanus de cinci ani va avea o vârstă relativă aproximativă cu un Ariocarpus retusus de opt ani. 
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Fig.21, 22 Ariocarpus retusus – Macitas, SLP and Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii – Herrero, SLP (Photo C.P.Badillo) 
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The Genus Ariocarpus 
– An easy to grow impostor – 

 

by Dag Panco, Teges, Romania. Photos from habitat Cristian Perez Badillo, Qro., Mexico  
 

When I first heard people talking about this Genus, I was fascinated by the fact that all experienced collectors told 
me that it is so difficult that all species have to be grafted, if you want to keep them alive more than a few months, 
maybe a year, two at the most, that was the life expectancy if grown on their own roots. I was just a beginner back 
then, young and naïve.  I believed them and thought they were right… and as a matter of fact – for that time – they 
were right indeed.  
Today - after more than thirty years of experience and being no longer young, although I like sometimes to remain 
naive - I know that these plants are as easy to grow on their own roots, like so many others from the species usually 
recommended for beginners. Those of you, who cultivate them, will smile; those who just started to grow them and 
are worried every other day about possible mistakes will say I’m just exaggerating; and those who only heard about 
these plants will say I want to pose smart.  

 
 

 
 

Right! I really mean it: like any other plant, it all comes 
down to a few simple rules... and the rules I will present 
today will show that the claim of being a difficult Genus 
is just imposture.  
However, before we get to these specific simple rules 
we have to launch two prerequisites and a first general 
rule, which will become the foundation: 

1. Every being can be kept in captivity if you know 
how to make its required resources appropriate 
obtainable and if you know when and where to 
interfere with its life! 

2. A plant growing in a pot – a cactus for this 

matter – is a captive being. 
After these two sweeping statements, let’s be more 
specific by stating the first general rule: 
1st general rule: there are six resources and five required 
and appropriate corrections in order to grow captive 
cactus species.  

A. The six resources.  
Beyond this theoretical introduction we shall focus from 
now on mainly on practical issues arising from the 1st 
general rule. Let’s get started therefore with detailing 
the six required and appropriate resources, customized 
for Genus Ariocarpus.  

Fig.23 Ariocarpus fissuratus in blossom 

Contributions 
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I. The allocated space. 
 

It is of utmost importance the way we organize the available space for Ario.  They need a room – be it in a balcony, 
greenhouse, or conservatory – ensuring them proper light conditions throughout the year and the required 
temperature differences between day and night. Following we will not discuss plants having free root run; however, 
this rarely practiced type of cultivation is much closer to the natural conditions (1). We will look only at the potted 
plants, referring actually to the space allocated to each plant. 

1) For potted plants the containers will require to meet the following characteristics: 
- to be deep enough; depending on the size of the tuberous root - pots need to be at least 4-5 cm deeper;  
- width or diameter needs to be at least 25% larger than the depth – e.g. a 10 cm deep pot needs to have 

at least 12.5 cm across; 
- the pot sides have to be made from a non-porous material so that the  mass of roots should not be 

'attracted' to those sides in search of moisture, but evenly distribute in the nutritive substrate; 
- to have plenty of large drainage holes.  

2) The roots of the plants grown in well oversized pots should be semi-bounded with larger stone chips, 
knowing that their surface is beneficial for the root development (roots being attracted towards larger rock 
surfaces) (see Fig.3, 4, 5) .  

 

    
 

 

 
Because of their root structure and habitat characteristics 
Ariocarpus plants are very sensitive to water retention. 
As a result of this special feature and in relation to the 
allocated space, we have our first specific rule: 
 

1st specific rule: in pots for Ariocarpus plants the upper 
surface where evaporation occurs and drainable surface 
at the bottom are equally important; the larger the 
better…  
As an addition to previous rule and linking with the next 
paragraph, it may be stated: 
 

2nd specific rule: don’t be afraid if the root-ball you have 
to manage is too large! The bigger, the generous and 
the more appropriate the potting mix is, the easier will 
be for you to grow the plant.   
Usually – because excessive watering is the biggest fear  

 
– you are advised to use small pots containing small 
amounts of potting mix so that it could drain quickly. 
This advice is given in good faith, but unknowingly. The 
reason is simply, although it may seem – as it happens 
when we deal with cacti – quite astonishing: the bigger 
the pot size, provided that the drainage and 
evaporation surfaces are correctly observed, the 
remaining water will quickly disappear, leaving only soil 
moisture that can be absorbed by the its components. 
The consequences of having a large volume of soil: 

- first of all the plant will develop an 
extremely strong root system; 

- secondly, a plant having a strong root 
system will absorb and process more water; 

- third, such a root system is a warrant for 
any plant’s health, not only for Ario. 

Fig.24 – 27  Underpotted specimens. Roots borrowed in time the pot shape (Photo V. Posea). 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-24-kotschoub-elephant-roots-foto-01.01.07.jpg�
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II. The soil (potting mix). 
 

The second essential resource for a healthy plant is the soil (potting mix) – not that they couldn’t be grown in 
supplemented inert soils or hydro, just that these completely artificial methods drastically shorten the life of the captive 
plants subjected to such treatment. Cacti have to live long; they are not like tomatoes grown for a season only.  
Let’s be more specific: Although in nature sometimes several Ariocarpus species, such as Ariocarpus retusus and 
Ariocarpus agavoides, can be found growing on quite soils, in captivity soils of this type are dangerous for all 
representatives of a this genus, and especially after a certain age. I mention age because there is a very important 
rule, which must be taken into account, regardless of the cactus species we’re dealing with: 
 

2nd general rule: the older the cacti, the more sensitive and less tolerant they become to cultivation errors. Their 
ability to cope with new environmental factors, or factors they are struggling with for a long time, decreases 
proportionally with the plant’s age and the amount of adaptive efforts made in time. 
 

      
 

 
 
 

Therefore, an Ario that we have grown in mineral soil 
mixed with organic compounds for a few years since it 
was a young plant and grew well under such conditions, 
would die suddenly in at maturity, leaving us clueless: it 
went all so well! In fact, its ability to adapt decreased 
gradually and became more sensitive.  
For young specimens 20 years of age – for Ario even 
more than men, age is measured in decades – the 
impairment of its adaptive abilities can be reversed if 
the plant is kept in proper conditions from that moment 
onwards; for a 50 years old plant this agonizing process 
becomes irreversible. This is one of the reasons - the 
most common - why most specimens taken directly 
from nature (always large and old plants) do not survive 
more than two-three seasons, standing firm for a while 
only because of their inertial nature and their 
accumulated reserves, only to be killed later on by the 
slightest digression from their requirements - bringing 
into captivity is a major digression. 
 

Ario are “rock eaters”, i.e. they are in symbiosis with 
bacteria that allows them to extract the necessary 
minerals directly from the rock substrate. Therefore, for 

safety reasons, the soil of the captive plants should not 
contain any organic compounds, pure mineral being 
appropriately. Soil preparation for adult Ariocarpus 
specimens has five large and broad requirements: 

- must be 100% mineral; 
- must be well drained; 
- must contain a mixture of crushed rocks only; 
- must contain components able to absorb water, 

as sandstones, volcanic tuff or quarried scoria; 
- must have heterogeneous grades, ranging from 

0.5 mm to 8 mm, plus some 25% of the total 
volume rock chips several centimeters wide.  

Young plants may have some organic compounds in 
their soil for the first three or four years. However, note 
that it is preferable to fertilize a little than to use 
organic compounds.   
As a consequence of the above there’s another specific 
rule: 
 

3rd specific rule: although in nature they grow on 
diverse types of soil, Ariocarpus species have to be 
potted in 100% mineral soils only, made of heteroclite 
and well drained rock rubble.  

Fig.28, 29 Ariocarpus bravoanus ssp. bravoanus in habitat -  Nuñez, SLP (Photo C.P.Badillo) and in culture  
in a 14 x 14 x 10 cm  pot (Photo M. Crisbășanu).   

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-28-Bravuanos-Nuñez-slp-2.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-29-bravoanus-subsp.-bravoanus-cultivat-in-in-ghiveci-de-14-x-14-x-10-cm.jpg�
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III. The light. 
 

Ariocarpus species are quite intolerant to lack of light. Thus, they need good light at all times during the year and 
should not be deprived of it even in winter. Some cacti, which accumulate in above-ground succulent organs, accept 
such treatment, although this might have unexpected consequences in the future. Ario, which is accumulating 
primarily in its tuberous pivot, suffers more than other plants. 
The explanation for this phenomenon is not known, but once established it seems very straightforward as it is 
common to all species of "rock-eating" plants:  during the so-called winter rest plants continue to accumulate. The 
symbiotic bacteria do not have a break. They will continue to use the water reserves of the plant and dissolve 
minerals from the rocks the absorbent fine roots are bond to. Without a minimum photosynthesis process going on, 
these minerals taken by the plant could not be converted into proteins that are found in the sap they produce (2). 
Without this mechanism in place, the plants living sometimes in extremely harsh environments, could not resume 
growth with the same ease in spring. As I stated in the 2nd general rule, any requirement that keeps the plant pushing 
its limits, becomes a weakening factor on medium and long terms. 
 

      
 

 

IV. The temperature. 
 

It is nearly impossible to set a rule for all species of the 
genus regarding the minimum and maximum 
temperatures. They cover a huge surface from Texas 
heartland to Mexico, this is explains everything. 
However, there is a general practice derived from the 
characteristics of cacti: for plants having metabolism 
CAM it is recommended as the amplitude between 
maximum and minimum temperature should be 12 oC to 
30oC. The closer the maximum gets down to the 
minimum or the minimum is increased beyond specific 
parameters, the plants will tend to slow down or even 
stop their vital functions. This is the moment when 
beginners make most of the common fatal mistakes. 
Therefore it’s time to affirm another rule: 
 

4th specific rule: if – based on what we already know 
regarding specific temperatures and given its metabolic 
requirements – the plant has good reasons for slowing 
down or completely ceasing its vital functions: stop 
watering! 

Any cactus - even a small one - will survive much easier 
a period of 30-45 days of scorching drought than 
inadequate practices. 
On the other hand, if you recount what I said in a 
previous paragraph, on the light and the need for its 
presence during winter rest, we have to go back, 
combining the information, and state another 
important rule: 
 

5th specific rule: plants of the genus Ariocarpus need 
during winter rest equally light and at least 10C variance 
between maximums and minimums, given that the 
minimums do not fall below a specific threshold. 
 

V. The watering. 
 

This entirely “must be” for life on earth is as necessary 
to cacti as for any other living being. Maybe even more, 
if we consider the aridity in which they live. Ario species 
make no exception. 
 

6th specific rule: do not confuse their sensitivity to damp 
substrate, with a lack of need for water! The species of 
the Genus Ariocarpus need water when they vegetate. 

Fig.30, 31 Ariocarpus scaphirostris in habitat (Photo C.P.Badillo) and in culture in a 14 x 14 x 10 cm pot (Photo M. Crisbășanu).   

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-30-Scapharostrus.jpg�
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Wiggling back and forth between the two extremes, the inexperienced grower waters the plants in a wrong way. He 
doesn’t overwater so they won’t rot, yet he allows water when the plants don’t need it. 
Actually it is easy to notice that there are two key moments in their yearly cycle showing that they are truly adapted 
to seasonal rain periods: in spring when they resume growth and in fall when they set buds and flower. 
There is an easy test that allows you to know exactly how the substrate will react when watering: fill a pot with 
potting mix prepared for Ario and place it on its allocated space on the table / shelf / etc. and pour water in excess. 
Total drying time will be up to 30% faster when the plant becomes fully adapted to the new location; this is the 
autumn of the next season. Quantity and frequency of watering can thus be approximated quite easily. 
 

    

 

 
 

VI. The ventilation. 
 

This resource is recommended for all cacti species but 
becomes imperative in order to keep healthy plants, 
especially in the case of old specimens of the genus 
Ariocarpus. Therefore I insist not to neglect this 
resource, even if we not perceive always its importance. 
But it is enough to find out that where cacti live - almost 
anywhere - at any time of the year the wind is blowing. 
 

B. The corrections.  
 

This term seems not to be very clear at first sight.  
However, it can be easily defined as: all cultivation 
procedures applied by the plant collector to his plants – 
reminder: captive beings – are actually corrections 
made to their normal development in nature, where 
they live without deliberate human intervention. 
Therefore we can state another general rule: 
 

3rd general rule: because in captivity the provided 
required and appropriate resources are totally different 
from the habitat conditions, through corrections 
applied when and where needed, the grower should 
obtain a plant development that is similar in their 
natural habitat.     
 

However, it is very important that nature cannot be 
replicate at small scale. Therefore, all we can do is to 
interfere with the development the plants with 
corrections, so they react in the desired way. I insist on 
two issues which - especially when dealing with plants 
that are reputedly difficult –are very important and 
therefore should be well understood: 
    - on  one hand, the collector must be well informed 
on the conditions in the habitat in order to understand 
the adaptations, as well as the potential needs of the 
plants he chose to grow;   
    - on the other hand the collector wannabe grower 
should know that you cannot replicate nature, and 
therefore he should never apply exactly what he sees in 
habitat, that if he wants to have a plant that survives.  

Fig.32 Ariocarpus retusus ‘confusus’ in habitat - 
Escondida, NL (Photo C.P.Badillo) 

Fig.33  Ariocarpus retusus ‘confusus’, polycephal plant, in 
culture. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-32-retusus-confusus-escondida-N.l.jpg�
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Most of our corrections are strictly correlated with the use of the above mentioned key resources: these are the 
routine corrections. For special cases, however, there are specific interventions. The latter are mainly related 
practices such as grafting, rooting, transplanting, etc. which being not subjects strictly connected to plant cultivation 
will not be addressed in this article. Reducing the generalizations to the scope of this article, we point out only those 
routine corrections that can make a difference in the culture of the Genus Ariocarpus. 
 

I. Potting.  
 

I will not repeat all what was written above when discussing about soil (potting mix), observed as a key resource, but 
I will point out what I consider to be essential to remember: Genus Ariocarpus is grown on mineral soils which are 
active exclusively in terms of nutrition. 
The exclusively mineral soil (potting mix) provided by the growers to the members of the Genus Ariocarpus is a major 
correction to the existing conditions in habitat. 
NOTE: For procedures, see the next section. 
 

 
 

 

 
 

II. Repotting. 
 

The Genus Ariocarpus has a sensitive root system and 
any harm done to it is scaring the collectors. However 
grower is obliged sometimes - for various reasons – to 
repot the plant and therefore to change the container 
where is its captive. 
To protect the plant – unless there is an emergency – 
routine repotting will be performed only when the plant 
make a minimal use of its root system and when – as 
generally recommended – it hasn’t been watered for a 
while, so best repotting time will be during its winter 
rest. In the northern hemisphere the recommended 
repotting period is between 10th and 20th January, this 
means more than a month prior to the first watering 
and less than a month after the last watering. 
However, there are some procedures for these routine 
repotting, which have be strictly followed: 
 

- a thorough pruning of fragile and / or dried 
roots – avoid to wash them; 

 

- 12 to 24 hours exposure to an intensified 
ventilation, at room / ambient / greenhouse 
temperature, depending on the plant age (see 
above about age) and its lesions;  

 

- use a completely dry and 100% mineral soil; 
4 
 

- the soil (potting mix) will not be compacted by 
applying mechanical pressure as this practice 
may cause serious injury to the pivot tuber.  
Soil settling has to be achieved only by shaking 
the pot.  The more heterogeneous the potting 
mix is  – as recommended – the better it will 
settle by using this method, ordering its grades 
in a favourable way for the development of the 
root system when spring arrives.   

Fig. 34 Ariocarpus kotschoubeyanus in habitat – San 
Francisco, SLP (Photo C.P.Badillo) 

Fig.35  Ariocarpus kotschoubeyanus ‘sladkovski’ in culture, 
3.5 cm wide in a 14x14x10 cm pot (Photo M. Crisbășanu).   

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-34-kotshobeyanussan-francisco-slp.jpg�
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The emergency repottings can be performed at any time of the year, but: 
- roots have to be drastically cleaned, washed well and ventilated 2 – 5 days subsequently; if the pivot tuber 

becomes damaged during this procedure it has to be well ventilated until the lesion becomes totally dry – 
this may take several weeks; 

 

- the soil (potting mix) needs to be completely dry; 
 

- the plants will be watered only after 20 days or so, unless they have entered or will enter a resting period 
(winter rest, summer dormancy) shortly, in which case there will be no watering unless the rest is over. Few 
months without water is no danger to the plant, inappropriately watering is fatal! 

Usually – in case of 100% mineral soil – as long as the root system is not restrained by insufficient space, the 
chemical imbalance of the soil because of inadequate watering, while the soil is not compacted too much after years 
of use, a member of the Genus Ariocarpus shouldn’t be in need of being repotted.   
 

 
 

 

 
 

The reason is simple and even though I almost repeat 
myself, I have to emphasize that: all Ario species have 
the ability to feed on the available minerals. Therefore, 
they will not be anywhere near of lacking nutritional 
resources. However, problems arise when: 

- the pot becomes too small – this is why I 
recommend larger pots from the start; 

- water quality is inadequate – not filtered 
through a membrane, or not soft or rainwater. 
This can lead to lime accumulations visible on 
surface pebbles and – symptomatic – at the 
drain holes at the bottom;  

- soil compacting leads to a containment of the 
pivot tuber.  

In the latter case - when the plant is in a pot which is large 
enough - you can make a 'recurring rearrangement'. Every 
year, throughout the routine repotting time – i.e. during 
winter rest - take the pot and lightly pressure the walls and 
especially in the corners for loosening the soil, keeping the 
plant stationary at the same time, then shake the pot well 
as described above for repotting. This procedure is actually 
equivalent to a repotting, while being simple and very 
effective... even 10-15 years in a row. 
NOTE: Keeping an Ario with exposed pivot tuber – same as often 
done with Euphorbia stellata – is a severe growing error which will 
lead to the plant loss! 
 

III. Watering. 
 

There are no such things as watering recipes, but 
principles that can be followed and customized applied 
to each situation individually. 
Basically, applied to the genus Ariocarpus there are five 
simple principles. 

1. Watering methods 
- top watering – not recommended because 

– in time – it leads to soil compacting and 
an increased retreat of the substrate; 

 

Fig.36  Ariocarpus retusus  -  with a well developed root 
system  which is well spread in the pot volume; fibrous 

roots are attached to  grains of the mineral soil. 

Fig.37  Ariocarpus kotschoubeyanus ssp. elephantidens in 
habitat (Photo C.P.Badillo) 

  

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-36-retusus-sistem-radicular-care-a-ocupat-in-mod-cotrect-ghiveciul-fixandu-se-pe-granulatiile-minerale-din-sol.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/09/Poze-nr.2-ariocarpus-37-kotschobeyanus-v-elephantidens-2.jpg�


 

Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Septembrie 2012                                                                                                                      43  
ISSN 2285 – 3987 

- from the tray (by infiltration) – recommended, but one has to take into account all difficulties arising if 
on the tray are placed pots of different sizes with species having different needs. 

 

2. Amount of water 
- for all Ariocarpus species the first watering of the season needs to be performed very carefully – 

especially due to the winter accumulations - plants may split as cells of the new growth swell quicker 
than the elasticity of the epidermis actually allows.   
 

- with every watering the entire substrate needs to become perfectly soaked!  
 

3. Water type 
- rain water, soft water, filtered water (trough osmotic membranes) – this is the water recommended in 

order to keep plants for a long time without need of repotting and throwing away of  the mineral  mix – 
sometimes expensive and difficult to obtain; 

 

- well water or tap water – this is water with variable hardness levels – and therefore may be leading to an 
increase in limestone content of the soil, which will inhibit, after a while the growth rate of plants that 
are quite slow growing anyway. 

 

     
 

 

4. Watering in relation to their life cycle, time of 
the day and frequency 
- Ariocarpus plants have two main periods of 

maximum vegetation; the first one from 
late February to late May / mid-June, the 
second one from mid-August to late 
October; 

 

- regarding the time of the day – watering 
needs to be performed late evening, so that 
during the soil drains perfectly before the 
heat of the next day kicks in.  

 

- watering is triggered by dry soil, based on 
the rule of thumb – “if soil is almost dry, 
water is needed”.  I have shown above how 
to determine the soil drying times in a pot; 
however, this is an approximation which 
needs to be adjusted by the grower based 

on the climatic characteristics. Any precise 
advice is doomed to be wrong! 

 

5. Watering depending on the species 
- Ariocarpus scaphirostris and Ariocarpus 

bravoanus subsp. bravoanus are the most 
sensitive species; 
 

- Ariocarpus trigonus, Ariocarpus bravoanus 
subsp. hintonii, Ariocarpus kotschoubeyanus 
(all forms) and Ariocarpus fissuratus var. 
lloydii  are fairly sensitive; 

 

- Ariocarpus retusus (all forms), Ariocarpus 
fissuratus and Ariocarpus agavoides are the 
least sensitive species.  

It should be noted that this is an approximate ranking 
considering plants of the same relative age (3). In any 
case the above ranking does not apply to old plants as 
they become particular cases with age. 

Fig.38, 39, 40  An Ariocarpus agavoides in habitat that goes almost unnoticed (Photo C.P.Badillo) and another 
cultivated specimen that can be hardly overlooked (Photo B.Popa). 
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IV. Fertilizing. 
 

Species of the Genus Ariocarpus can be helped with fertilizer in the first two or three years of their life, but even 
under these circumstances they shouldn’t be fertilized more than one or two times at the beginning of each growing 
season. Use 50% of the recommended strength.  
There is a very simple reason: the plant shouldn’t receive more fertilizer than it can process.  Otherwise fertilizers 
may accumulate in soil and become harmful. Ario are slow growing plants and therefore their absorption is slow as 
well, even when forced otherwise.  
Continuous fertilizing will lead to a forced growth of the over ground parts, to the detriment of the subterranean 
parts, resulting in weaker and more sensitive plants as time goes by.  
 

4th general rule: a cactus which is adapted to difficult environment conditions the weaker it will become because of 
fertilizing the more specialized its adaptation to a hostile environment.  
 

Ario are plants well adapted to hostile and extreme environments, like Ariocarpus scaphirostris, which is growing on 
slopes, hidden in limestone rubble. 
 

 
 

 
 

V. Prevention. 
 

Ariocarpus species are less prone to pests and diseases than other species of cacti, however regular prophylactic 
treatment with systemic insecticides and acaricides is necessary, at least at the beginning and end of the growing periods. 
Good ventilation will protect the plant from fungi, on the above-ground parts, and the use of adequate potting mix 
and correct watering will avoid attacks of the underground parts.  
I draw particular attention to those keeping plants in the open or half open - especially in rural areas - and water 
their plants from above to the danger posed by fungi of the genus Helminthosporium and especially 
Helmithosporium cactivorum, aka the 'Black Death'. Without existing moisture combined with heat at the growing 
point, given good ventilation, his attacks are virtually harmless.  Ario are not particularly susceptible to the attacks of 
Helmithosporium cactivorum, but I had in my own collection two large and old plants, an A. fissuratus var. fissuratus 
of 14 cm across and an A. retusus 'furfuraceus' of 16 cm across, killed by this parasite. 
 

Conclusion 
 

If you analyze carefully all that was written above you will see that - in fact - the representatives of the Genus, even if 
they seem more challenging than other cacti, are plants that you can deal with only by observing the general 
requirements for cacti, and even that they much easier to grow than most species which don’t have the reputation 
of being difficult. 
You will find throughout the American continent from north to south, lots genera and species that are more difficult 
than these imposters, without having such reputation! 
 

My final advice is: start growing young plants only, as you will develop together with them! 
 

Dag Panco 
dag.panco@xerophilia.ro 

Fig.41 – 44 Helminthosporium cactivorum – the results of an attack on Turbinicarpus laui. 
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NOTES: 
(1) To specific questions on this topic, I will respond by e-mail to the persons concerned, or I will give a generic response in the next 

issue. 
(2) Many times we wonder why a plant that was at its maximum turgidity after the last autumn watering is even more turgescent after 

the first watering in spring. This is the result of accumulation and growth during winter rest, the Ario this phenomenon is less visible, 
but it is present and effective. 

(3) By relative age we mean the actual age compared to age when maturity is reached.  Thus an Ariocarpus kotschoubeyanus of five 
years will have an equivalent age of an Ariocarpus retusus of eight years. 
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Fig. 45 Over 20 Ariocarpus kotschoubeianus ssp.elephantidens on just few square meters (Photo C.P.Badillo). 
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Our Special Guests 

 
 

 

Malcolm A. Grant 
Dr. Malcolm A. Grant is a New Zealander. He lived in the US for five years as a 
student at MIT (Massachusetts Institute of Technology), gaining a doctorate in 
Applied Mathematics, and then lived in Norway for a year. Returning to New Zealand 
he began working as a geothermal reservoir engineer (hydrologist). Since then he 
has worked on geothermal projects in New Zealand and around the world, 
unfortunately few of them in places where cacti grow. He started his first cactus 
collection in the late 1950s. The collection has waxed and waned since then with 
changes in family and work, and currently is about a thousand plants in 50m² of 
glasshouses. 
 
 

 

Cactus culture in a temperate oceanic climate 
 
This article was inspired by the article by Dag Panco (*) 
on the distinctive properties of the temperate 
continental climate of Romania. I live in New Zealand, in 
Auckland, at latitude 37°S. This places it in the transition 
between temperate and subtropical zones. At the same 
latitude north are Sicily, southern Turkey and southern 
Spain, but the climate is very different from these 
places. The crucial difference is that New Zealand is an 
island group, isolated in a large ocean. The closest large 
landmass is Australia, 2000km away.  
 

 
 

 

New Zealand is mountainous, and placing a line of 
mountains across the prevailing winds results in a 
climate that is relatively windy and with frequent rain 
(**). More importantly, the ocean acts as a heat sink, 
moderating the climate so that the winters are 
relatively warm and the summers relatively cool. 
Summer maxima in Auckland very seldom reach 30°C, 
and the winter minima are normally 5°C or thereabouts. 
A few times each winter there will be a frost. The last 
significant snowfall was in 1939. There was a light 
snowfall in 2011 but it melted as soon as it hit the 
ground. The oceans also cause the seasons to lag the 

calendar, so that midsummer is in February and 
midwinter in August. The peak of the flowering season 
for cacti is October-November. 
 

Just as in Romania, we read books about cactus culture 
that originate mostly from Western Europe, and 
although our climate is “temperate”, like Europe, they 
prescribe cultivation practices that are not actually 
quite correct for our climate. The most important 
difference is the “winter rest”. All these books say it’s 
essential to dry the plants off for the winter so that they 
are dormant and shriveled.  
 

 
 

And if you don’t do this supposedly they won’t flower 
properly next year. Well, I can understand that drying 
the plants off is a good idea if they are going to get 

Fig. 1 Plant bench in early winter 

Fig. 2 Mammillaria theresae in flower 
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frozen. Letting the plants shrivel increases the 
concentration of the sap and lowers its freezing point, 
so that is good protection.  
 

 

 

However I don’t rest my plants over winter. Watering is 
less frequent in winter, but doesn’t stop, and I make 
sure to do it in a sunny period so that any surface 
moisture gets dried out. There is no heating in the 
glasshouse. But my plants don’t become dormant; they 
just grow more slowly over winter. And come 
springtime they flower well. Fig. 1 is a shot of some 
plants in early winter. 

Note that the plants are all plump and well hydrated. 
They will stay that way through winter. And there 
doesn’t seem to be any problem with flowering. Figure 
2 shows Mammillaria theresae in full flower. It flowered 
twice last year, each time completely covering itself 
with flowers. Figure 3 shows a flowering Echinocereus. 
It’s also possible to grow a number of species outside. 
Fig. 4 shows an outdoor planting. These plants obviously 
do not get dried off in winter. They sit through the cool, 
wet and windy winter, and flower next year. 
 

Among the plants grown outside are Echinocereus, 
Cleistocactus, Espostoa, Ferocactus, Selenicereus, 
Echinocactus, Mammillaria. When I lived in Wellington 
(41°S), I grew Echinopsis hybrids outside in a sheltered, 
sunny, well-drained position and they thrived. The 
plants were spinier, and the flowers more deeply 
coloured, than glasshouse plants. The main issue with 
plants grown outside is weeding. Weeds will grow just 
about anywhere in our warm, well-watered climate and 
would overgrow the cacti unless they are controlled. 
While it’s possible to grow larger specimen plants 
outside, most collections are grown in a glasshouse. The 
books tell us it’s necessary to shade the glasshouse to 
prevent damage to the plants. 
 

Fig. 3 Echinocereus berlandieri in flower 

Fig. 4 Outdoor planting 
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Most growers in New Zealand do put some shading over 
the glass. But I grow my plants hard and use only a little 
shade. Figure 5 shows the arrangement, with part of the 
roof covered with light shade cloth. In summer the 
south side of the glasshouse is lightly shaded. In winter 
the entire glasshouse is fully exposed to the sun. Plants 
that like a little shade are grown on the south bench. I 
don’t grow plants that require heavy shading. Most of 
the collection is Sulcorebutia, and the remainder 
Echinocereus, Copiapoa, Stenocactus and Mammillaria, 
all of which appreciate plenty of sunshine. 
 

 

In summer the vents are wide open and the doors are 
also left open to provide ventilation. With this venting, 
maximum temperatures in the glasshouse are up to 
40°C. In winter the vents are nearly all shut. There is no 
heating. On a sunny day in winter the temperature in 
the glasshouse can be up to 30°C. However, in winter 
there are also periods of wet and rainy weather lasting 
a week or more, and during this the temperature inside 
is little warmer than outside, and the air is damp (***).  
 
The books also give advice about soils but it seems cacti 
will grow in just about anything provided the light, 
water, drainage and temperature are right. Many 
growers here used peat-based mixes and some just 
sandy garden soil. I use mineral soils with no organic 
content: 50% sand and 50% pumice, with fertiliser 
added. These mineral soils mean fewer problems with 
insect pests. I have also used pure sand, builder’s 
aggregate, and mixtures of these, and the plants grew 
equally well. With these mineral mixes water drains 
very well so there is no problem with soggy roots, nor 
any problem of wetting the soil after it has dried. 
_______________________ 

 
 

 

(*) Cultura Cactuşilor într-un climat temperat-continental (Cacti culture in a temperate-continental climate), published by Dag 
Panco in February 2012 on www.cactusi.com  (n. ed.). 
(**) Note that the prevailing winds generally blow from south-west to north-east, with low fronts rushing in some cases from the 
sub-polar regions of the Southern Ocean (n. ed.). 
(***) When I moved to New Zealand ten years ago I realized that overwintering was a totally different beast here. It wasn’t the 
dry frost but the dampness I had to deal with. Most of the things I knew were useless and I had to start from the scratch (n. ed.).  
 
 
 

Dr. Malcolm A. Grant este neo-zeelandez. A locuit timp de 5 
ani în S.U.A. pe când era student la MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), obţinând un doctorat în matematici 
aplicate, după care a fost pentru un an în Norvegia. 
Întorcându-se în Noua Zeelandă a lucrat ca inginer de 
rezervoare geotermale (hidrolog). De atunci a lucrat la 
diverse proiecte geotermale atât în Noua Zeelandă cât şi în 
lumea largă. Din păcate cactuşi creşteau numai în puţine din 
aceste locuri. Şi-a început prima colecţie de cactuşi la 
sfârşitul anilor 1950.  De atunci colecţia s-a mărit sau s-a 
micşorat repetat datorită schimbărilor din viaţa de familie şi 
profesională, dar în prezent este în jurul a 1000 de plante 
cultivate în 50m² de sere. 

Fig. 5 Glasshouse shading 

Sulcorebutia mariana HS15 
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Our Special Guests 

 
 

Cultura cactuşilor într-un climat temperat-oceanic 
de Malcolm A. Grant 
Acest articol a fost inspirat de articolul lui Dag Panco (*)  
despre proprietăţile distincte ale climatului temperat-
continental din România. Eu trăiesc în Noua Zeelandă, în 
Auckland, la latitudinea de 37°S. Aceasta este o zonă de 
tranziţie între regiuni temperate şi subtropicale. La 
aceeaşi latitudine – nordică însă – se află Sicilia, sudul 
Turciei şi sudul Spaniei, dar climatul neozeelandez este 
foarte diferit de cel din acele locuri. Diferenţa crucială 
este dată de faptul că Noua Zeelandă este un grup 
insular, izolat într-un ocean imens. Cel mai apropiat 
continent este Australia, la o distanţă de 2000 km. 
 

 

 

 Noua Zeelandă este muntoasă şi dacă plasăm un lanţ 
montan de-a lungul direcţiei vânturilor dominante 
rezultă un climat relativ vântos şi cu ploi frecvente (**). 
Mai mult, oceanul acţionează ca un absorbant al 
căldurii, modelând climatul într-atât încât iernile sunt 
relativ calde iar verile relativ răcoroase. 
 
În Auckland, temperaturile maxime ating rareori 30°C 
(86°F) pe timpul verii, iar iarna minimele sunt în mod 
normal pe la 5°C (41°F).  
 

De câteva ori pe iarnă se ajunge la îngheţ. Ultima 
zăpadă semnificativă a căzut în 1939. A nins şi în 2011 
dar zăpada s-a topit aproape imediat. Oceanele  
provoacă de asemenea un decalaj al anotimpurilor faţă 
de calendar, astfel încât miezul verii este în februarie  şi 
miezul iernii în august. Perioada de maximă înflorire 
pentru cactuşi este octombrie - noiembrie.  
 

Dar, la fel ca şi în Romania, şi aici citim cărţi despre 
cultura cactuşilor, scrise mai ales în Europa vestică şi, 
deşi climatul nostru este tot “temperat” ca şi cel 
european, autorii recomandă practici de cultură care nu 
sunt de fapt chiar corecte pentru condiţiile noastre. Cea 
mai importantă diferenţă este “repaosul de iarnă”. 
Toate aceste cărţi insistă asupra faptului că plantele 
trebuie să intre în iarnă cu substratul uscat, astfel încât 
să intre în repaos şi să fie deshidratate. Iar, dacă nu faci 
astfel, se presupune că nu vor înflori corespunzător în 
sezonul următor. Ei bine, pot înţelege că este o idee 
bună să deshidratezi plantele dacă acestea vor fi expuse 
la ger. Prin deshidratare se măreşte concentraţia sevei 
şi se micşorează corespunzător temperatura la care 
aceasta îngheaţă, oferind o bună protecţie. 
 

Cu toate acestea, eu nu-mi forţez plantele să intre în 
repaos peste iarnă. Udarea este mult mai puţin 
frecventă pe timpul iernii, dar nu o întrerup complet şi 
am grijă să ud într-o perioadă însorită astfel încât orice 
umezeală de la suprafaţă să se usuce imediat. Nu am 
încălzire în seră. Totuşi, plantele mele nu intră complet 
în repaos; ele doar îşi încetinesc mult ritmul de creştere 
pe timpul iernii. În Fig. 1 este imaginea unor plante ale 
mele, la începutul iernii. Observaţi că plantele sunt 
toate voluminoase şi bine hidratate şi aşa vor rămâne 
toată iarna, fără să existe nici o problemă aparentă cu 
înflorirea.  Fig. 2 arată o Mammillaria theresae în plină 
înflorire. A înflorit de două ori anul trecut, de fiecare 
dată acoperindu-se literalmente cu flori. Fig. 3 prezintă 
un Echinocereus înflorit. 
Este de asemenea posibil ca o serie de specii să fie 
cultivate în aer liber. Fig. 4 prezintă un aranjament în aer 
liber. Evident că aceste plante nu se deshidratează pe 
timpul iernii. Ele rezistă în iarna racoroasă, udă şi vântoasă, 
pentru a înflori în anul următor. 
 

Printre genurile de cactuşi cultivaţi în aer liber se numără 
Echinocereus, Cleistocactus, Espostoa, Ferocactus, 

Notocactus uebelmannianus 
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Selenicereus, Echinocactus, Mammillaria. Pe când locuiam 
la Wellington (41°S), am cultivat hibrizi de Echinopsis în aer 
liber, într-un loc mai adăpostit, însorit şi bine drenat şi au 
prosperat. Plantele aveau spinaţia mai puternică şi florile 
colorate mai intens decât cele din seră. Principala 
problemă cu plantele cultivate în aer liber sunt buruienile. 
Acestea cresc aproape oriunde în climatul nostru cald şi 
umed şi pot năpădi cactuşii dacă nu sunt controlate. 
 

 

 

 Deşi unele specii mai mari pot fi cultivate şi în aer liber, 
cele mai multe colecţii sunt păstrate în sere. Cărţile ne 
spun că este necesar ca sera să fie umbrită pentru a 
preveni arsurile la plante. Cei mai mulţi neo-zeelandezi 
pun într-adevăr plase de umbrire peste sere. Eu îmi cultiv 
plantele dur şi mă folosesc doar puţin de umbră. Fig. 5 
arată aranjamentul utilizat, doar cu o parte a coamei 
acoperită cu plase pentru umbrire uşoară. Pe timpul verii 
latura sudică a serei este uşor umbrită. În timpul iernii însă 
întreaga seră este scaldată în soare. Plantele care agreează 
un pic de umbră sunt cultivate pe masa plasată în sud. Nu 
cultiv plante care necesită umbrire. Cea mai mare parte a 
colecţiei mele este formată din Sulcorebutia, restul 
plantelor fiind Echinocereus, Copiapoa, Stenocactus şi 
Mammillaria, toate acestea apreciind din plin soarele.  
 

Pe timpul verii orificiile pentru ventilaţie sunt deschise la 
maxim şi mai las şi uşa larg deschisă pentru o mai bună 
ventilaţie. Cu toate acestea, temperaturile maxime pot 
ajunge până la 40°C (104°F). Pe timpul iernii ţin mai toate 
orificiile pentru ventilaţie închise. Nu încălzesc în seră, dar 
într-o zi însorită şi pe timpul iernii temperatura se poate 

ridica până pe la 30°C (86°F). Totuşi pe timpul iernii sunt şi 
perioade ploioase ce pot dura şi o săptamână, iar în acest 
timp temperatura din seră este doar cu puţin mai ridicată 
decât cea de afară şi aerul devine umed.  
Cărţile dau multe indicaţii şi în ceea ce priveşte substratul, 
dar cactuşii par să crească în aproape orice dacă lumina, 
udarea, drenajul şi temperaturile sunt adecvate. Mulţi 
cultivatori de aici utilizează amestecuri bazate pe turbă şi, 
în cantităţi mai mici, pământ de grădină nisipos. Eu utilizez 
amestecuri strict minerale, fără pic de materie organică: 
50% nisip şi 50% ponce, la care adaug şi fertilizanţi. Aceste 
soluri minerale dau mult mai puţină bătaie de cap cu boli şi 
insecte. Am mai utilizat şi nisip pur, diverse agregate 
pentru construcţii, amestecuri din toate acestea şi plantele 
mele au crescut la fel de bine. Datorită acestor 
componente minerale apa se drenează foarte bine şi nu 
apar probleme cu rădăcini îmbibate cu apă, aşa cum nu 
apar nici probleme cu retenţia apei după ce substratul s-a 
uscat complet. 
  
 

_____________________________ 
 
 

(*) Cultura cactuşilor într-un climat temperat-continental, articol 
publicat de Dag Panco în Februarie 2012 pe  www.cactusi.com (n. ed.). 
(**) De remarcat faptul că direcţia vânturilor dominante este în 
general sud-vest spre nord-est, fronturile depresionare venind în 
unele cazuri din regiunile sub-polare ale oceanului sudic (n. ed.). 
(***) Când m-am mutat în Noua Zeelandă acum 10 ani am realizat ca 
iernarea era o cu totul altă mâncare de peşte! Nu era gerul, ci 
umezeala cu care trebuia să lupt. Multe din lucrurile ştiute erau 
acum inutile şi a trebuit să plec de la zero (n. ed.).  

 

 

Sulcorebutia pulchra VS421 

Sulcorebutia swobodae VS357 

http://www.cactusi.com/�
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Is Horokaka (Disphyma australe ssp. australe) more than a regional form of Disphyma 
crassifolium? 

 

by Eduart Zimer, Auckland, New Zealand  
 

There was and there still is a bit of confusion around the name Disphyma, a name full of surprises. The Genus 
Disphyma has a peculiar distribution to start with – from South Africa to Australia and New Zealand and further on to 
some South Pacific islands, with one of the populations from the Kermadec Islands seemingly the most isolated 
mesemb ever recorded, separated by 1,200 km of rough southern seas from the closest relative. This indicates an old 
gondwanic origin to me, but this is another story. Disphyma is a very interesting complex, even if in recent years was 
considered to be a monotypic genus, comprising only Disphyma crassifolium.  
 

 
 

 

The first description of a plant included in this complex 
was made by Linnaeus in 1753 - Mesembryanthemum 
crassifolium, a plant very common in South Africa (in 
Eastern Cape and Western Cape provinces). According 
to Alwin Berger [2] this plant was cultivated in Europe 
since 1727.  
 

However, few decades later a similar plant was 
discovered in New Zealand. The first collection was made 
in 1769 by Joseph Banks and Daniel Solander, during 
Captain Cook’s first voyage and mapping of New Zealand 
coastlines. Few years later, in their unpublished 
manuscript “Primitiae Florae Novae Zealandiae” (in fact a 
catalogue of plants collected in New Zealand between 
1769 – 1770) dated 1773 they state that the plant 
(Mesembryanthemum australe) is “abundant close to the 
sea especially in rock fissures near Tolaga, Opuragi, 
Motuaro, Totaranui, New Zealand”. They eventually 
brought few live plants to Great Britain, and possibly to 
Kew. In 1786 Georg Forster published the name but 
failed a proper description so that the first who validly 
published the name (and possibly using for diagnose 
cultivated Kew plants) was Aiton in 1789. He clearly 
states that Mesembryanthemum australe was a New 

 
 

 

Zealand native plant. 
Few years later, Haworth published a new name - 
Mesembryanthemum clavellatum (in Miscellanea 
naturalia, 1803).  His description is based on plants 
grown from seed collected by Robert Brown in Goose 
Bay (south-western Australia). As a direct result at that 
time three different species have been erected, each of 
them assigned to the territories where the types have 
been discovered: 

- Mesembryanthemum crassifolium Linnaeus 
1753 – South Africa 

- Mesembryanthemum australe Aiton 1789 – 
New Zealand 

- Mesembryanthemum clavellatum Haworth 
1803 – Australia 

 

And this became a status quo for more than 100 years.  
All three names are mentioned in Alwin Berger’s 1908 
revision of Mesembryanthemaceae and Portulacaceae 
[2]. He creates a group to accommodate these very 
similar plants (Reptantia, not to confuse with the 
crustacean Suborder) also adding M. dunense Linnaeus 
1753, from South Africa, to the group. One of the 
interesting aspects is the difference in the seed capsules 

Fig. 1 Disphyma australe, Bethels Beach Fig. 2 Disphyma australe, Bethels Beach 

Contributions 
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appearance:  according to A. Berger, while in the South African M. crassifolium the capsule is cone shaped, M. 
crassifolium and M. australe have “convex” and respectively “flat convex” capsules.  Amongst other important 
morphologic differences – M. australe has the petals on two rows, while the others on a single row. 
 

 
 

 

In early New Zealand botanical accounts 
Mesembryanthemum australe was also recorded on 
Lord Howe Island and Norfolk Islands. Chinnock [6] has 
not found in his field trips any evidence, nor has listed 
Turner the plant in his 1968 Norfolk Islands plant list. On 
the contrary, Chinnock believes that the plant was 
originally confused with a smaller form of Carpobrotus 
glaucescens, although the later one bears a very 
distinctive berry-like fruit, so that all these accounts 
should be discarded. 
 
The genus Disphyma was established by N.E. Brown in 
1925; however, despite a very precise diagnose he didn’t 
assign any species to the new created genus.  But in 1930 
he informally used the name Disphyma australe [10], it 
comes therefore a bit puzzling that few years later, in the 
monumental but quite selective tri-lingual work (English, 
German, Dutch) “Mesembryanthema” from 1931, N.E. 
Brown & al. [3] do not even mention Disphyma, not to 
speak of the three species, recombined or not. The first 
to formally recombine M. clavellatum and M. australe 
into the new genus was J.M. Black, in 1932. However, his 
taxon Disphyma australe J.M. Black 1932 was 
considered to occur in Australia, Tasmania, New Zealand 
and some other South Pacific islands and brings actually 
different forms into the mix. Mesembryanthemum 
crassifolium had been already recombined into Disphyma 
by L. Bolus in 1927.  
 
However, it took another three or four decades until the 
extensive field work of R.J. Chinnock shed new light on 
this complex. Although all his segregations are not widely 
recognized nowadays his work was the first to bring 
clarity and a sound classification. As D. Rowe [14] puts it: 
“Bob Chinnock has of course done in depth studies of 

 
 

 

 numerous Disphyma from all over New Zealand as well 
as studying plants from the Chatham and Kermadec 
Islands and I doubt very much if any other botanists (e.g. 
Glen) have had access to so much material from so 
many places.  Therefore, I personally follow Bob whom 
incidentally gave me samples of D. papillatum and D. 
australe subsp. stricticaule when I lived in Brisbane 
(however, very hard to maintain in that climate.)” 
 

 
 

Fig. 3 Bethels Beach - habitat Fig. 4 Bethels Beach - habitat 

Fig. 5 Disphmya crassifolium subsp. clavellatum inland form  
(Photo A. Kapitany) 
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According to Chinnock [4] [5] [6], based on the capsule structures and on other floral or vegetative characters, there 
is a South African species - Disphyma crassifolium (Linnaeus) L. Bolus 1927 while the D. australe complex sensu J.M. 
Black consists of three different species: 
 
 

- Disphyma clavellatum (Haworth) Chinnock 
1976 – refers to the Australian populations 
superseding Disphyma blackii Chinnock 1971, 
the name initially used to segregate all 
Australian populations. However, in 1986 
Chinnock takes a step back recombining into 
Disphyma crassifolium ssp. clavellatum 
(Haworth) Chinnock 1986 and considering that 
the Australian populations are not that different 
to warrant a complete separation from the 
South African species [7]. This plant was also 
recorded in New Zealand, in the South Island 
having a pretty much localized distribution 
(Waimea Inlet and Riverton Estuary). Its flower 
is more or less bicolour, with purple petals 
having a whitish base.   
 

- Disphyma papillatum Chinnock 1971 – refers to 
the Chatham Islands populations. Although 
restricted to a rather small area the plant is 
quite variable in stem, leaf and flower 
pigmentation, but as a distinct character it has 
always acute leaf tips.  
 

- Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 1932 
sensu Chinnock, which is consisting of: 
 

o Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 
1932 ssp. australe – endemic to New 
Zealand and Chatham Islands. 
 

o Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 
ssp. stricticaule Chinnock 1976 – 
endemic to the Kermadec group of 
islands, but also present (possibly 
introduced by man) in New Zealand. A 
very interesting feature of the 
cultivated plants of this subspecies is 
that the new stems have always an 
erected growing pattern for some time 
but becoming prostrate and spreading 
later on; this growth pattern was not 
observed at all in wild populations. 
Another distinctive feature is the 5 (only 
rarely 6) capsule valves. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 6 Disphyma australe - Tiritiri Matangi Isl. 
(Photo D. Rowe) 

Fig. 7 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum inland 
forms (Photo A. Kapitany) 

Fig. 8 Disphmya crassifolium ssp. clavellatum inland forms 
(Photo A. Kapitany) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-6-Disphyma-australe-Tiritiri-Matangi-Isl.-D.-Rowe.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-8-Disphmya-crassifolium-ssp.-clavellatum-inland-forms-A.-Kapitany.jpg�


 

Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Septembrie 2012                                                                                                          54  
ISSN 2285 – 3987  

Although some important botanists seem to agree even in recent years with this classification (H.E.K. Hartman, 2000; 
and especially G.F. Smith & al. [15], 1998: “(…) overall the South African and Australian species do not seem 
particularly closely related”) Disphyma is widely considered a monotypic genus including all the above names plus 
few other minor or obscure taxons.  
 

 
 

 

However, during the early 1980’s H.F. Glen conducted 
comprehensive studies and determined that based on 
multivariate analysis (which is based on the statistical 
principle of multivariate statistics, involving observation 
and analysis of more than one statistical variable at a 
time) reached this conclusion. The results of Glen’s 
studies might have had a huge influence on Chinnock’s 
1986 recombination. 
 

However, something is not quite right here. At some 
stage in the 1970’s R.J. Chinnock considered even 
creating a new genus in order to accommodate 
Disphyma australe, the reason behind being extremely 
interesting. The etymology of the name Disphyma is 
descriptive. Nick Perrin [10]: “The generic name, 
Disphyma, means “two-lumps”, and alludes the 
presence of a two-lobed tubercle at the opening of each 
seed-containing cell in the fruit. This is the basis on 
which N. E. Brown separated these plants from other 
Mesembryanthemums.” Surprisingly, the twin-lumps 
are lacking in Disphyma australe, this being the main 
reason for Chinnock’s intention to remove the plant 
from the genus Disphyma. It even doesn’t match the 
genus diagnose, possibly based on South African genetic 
material (?). The name Disphyma australe seems to be 
actually a misnomer!  
 

And this is not all. Different forms / subspecies of the 
australe complex does not seem to “hybridize” (if the 
word is allowed here) even where mixed or inter mingled  

 
 

 

populations occur [10] [13] [17] but it does with not so 
closely related Carpobrotus species which suggests 
strange affinities with other members of the Ruschiae 
tribe. 
 

Purely from a C&S enthusiast’s point of view, all this makes 
me rather very cautious in considering the monotypic 
theory of Disphyma. On top of that – the dispersal range of 
the genus is quite strange and points rather towards an 
old gondwanic origin. Considering all the timings of the 
super-continent break up there was enough separation 
time between different groups that would allowed them a 
certain independent evolution. Some sources [14] 
consider the long range dispersal theory (with seabirds 
being the preferred vector – this seems almost ridiculous 
to me as it is pure convenience, unless you show me a 
seagull consuming the dry capsules) when trying to explain 
the dispersal pattern, but personally I prefer the vicariance 
theory (the break-up of Gondwana combined with the 
movement of the tectonic plates – the vector behind this 
long range dispersal), the only which is plausible in several 
key aspects (but again, this is another story). 
 

The Australian Disphyma crassifolium ssp. clavellatum 
seems to have a partly different ecology as it occurs in 
many arid, flat, inland locations – which is hardly the 
case in New Zealand plants. Therefore, there are more  
than historic reasons why we should consider the 
question in the title as being purely rhetoric. Yes 
indeed, Disphyma australe ssp. australe is an endemic 

Fig. 9 Disphyma australe Wilsons Bay (Coromandel) 
(Photo D.Rowe) Fig. 10 Manukau Heads 
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New Zealand mesemb. After such an extensive taxonomic overview, let’s have a closer look at the plant.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Disphyma australe ssp. australe is a spreading and mat 
forming plant with long and thin stems, reaching 
usually to 50 mm in length, but sometimes branching 
and growing to 100 cm long or even more, and usually 
to 5 mm in diameter, rarely more. The stems are 
usually green but younger parts of the stems may have 
a reddish colour and form from place to place nods 
from where the succulent leaves grow; from the same 
nods the adventive roots may appear. The internodes 
vary a lot, and are usually from 0.5 to 5 cm long, but 
may reach sometimes even 10 cm in shaded positions. 
Axillary short shoots are condensed and terminate 
usually in flower but occasionally it may also develop 
into longer stems.   The leaves are succulent and 
elongated, and connate towards the base and 
somewhat with angled edges, but with smooth 
margins. The leaves grow in slightly unequal opposite 
pairs or more often in opposite clusters and are usually 
20 – 50 mm long, sometimes even longer and about 4 - 
6 mm in diameter, occasionally up to 9 mm, and have 
the tips pointed. Usually the sides of the leaves 
orientated towards the stems are somehow smoother. 
The flowers can have 20 – 40 mm across and are 
coloured from white to pink, with all sorts of 
intermediate tones, with the petals arranged on 
several rows (up to 3 – 5). The flowering period in 
habitat is from late winter to early summer and open 
in late morning for several days and closing during the 
night; the flowers open for several days in a row and 
with each day the colour is getting somewhat darker, 
even the whitish ones may slightly change.  
Experienced growers can say for how many days the 
flower is open. Occasionally few flowers can be borne 
till early autumn. The fruit consists of a dry capsule, 
usually 5 – 8 (10) celled, containing numerous small 
brown to dark brown seeds (0.9 – 1.1 x 0.6 – 0.8 mm) 
[1] [9].  
 
Several small variations were noticed (mainly flower 
colour, stem colour, but also leaf form and colour), but 
not enough to treat them as distinct forms. Sometimes 
variations simply occur because of different 
environmental conditions. R.J. Chinnock [4] states that 
“extreme environmental conditions are leading to 
variations in leaf length, pedicel length, flower and 
capsule diameter, internode length and pigmentation. 

Fig. 11 Bethels Beach 

Fig. 12 Bethels Beach 

Fig. 13 Karekare Beach - habitat 

Fig. 14 Karekare Beach - Paratahi Island 
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The most usual deviation from the normal is that seen in shady or wet places where leaves and pedicels are long. 
High exposure to sunlight and wind, or shallow soils causes reductions in size of the various parts. Very reduced plants 
are found on open and exposed rocky platforms.” However, there are two different main variants of the plant, one 
green (never or rarelyproducing red colour) and one which contains the red pigment (betanine) in different amounts. 
These are usually called the “red” or the “green” form; however, the amount of betanine and therefore their 
appearance may vary from population to population. Sometimes the two “forms” form intermixing populations. The 
red form bears always light pink to pink flowers and the green form always white flowers. The flower is self-sterile, 
so that cross-pollination is needed in order to set seed.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Disphyma australe is endemic to New Zealand (but it 
also occurs on Chatham Islands [1] [9]) and populations 
are scattered almost all over the coastal zones from the 
north of the North Island, to the southern parts of the 
South Island (except some of the very southern 
extremities and Stewart Island) with only few 
interruptions mainly south of Greymouth on the 
western coast. Rarely it also occurs inland [1][9] but 
pretty much all the population I’ve seen were situated 
within 100 meters or so from the shore. (On the 
contrary, Australian inland populations of Disphyma 
crassifolium ssp. clavellatum are common). It grows on 
cliff faces, very often in the splash zone, or close to the 
high tide line, on gravel beaches, rock rubble, and on 
occasion even on limestone or sandstone cliffs. More 
rarely it occurs in saltmarsh, estuaries or sand dunes, 
however, I haven’t seen the plant growing in such 
conditions. It is very common on offshore islands, and 
sometimes – as I have noticed on Tutukaka coast – it 
may be completely absent from the shore, but still 
abundant on the tiniest offshore islands (if we are 
allowed to call them islands).   
 

Disphyma australe is basically an extremely proactive 
new colonizer as it does best on bare rock, and recovers 
very well after volcanic disturbances, landslides and 
erosion, or any kind of disturbance leading to exposed 
rock. It literally takes advantage of any fissure or 
crevice, even the tiniest, and sends its long roots down 
where precious moisture persists. There are also several 
other factors allowing the plant to spread quickly when 
the opportunity is there – for example very strong 
winds bringing seawater into the air and misting the 
entire habitat. This phenomenon may occur now and 
then or every few years, depending on the region. 
Under these circumstances Disphyma australe can 
replace Hebe elliptica, a companion plant in most of the 
habitats, which is quite sensitive to seawater, as a 
dominant plant. This phenomenon may act as a double 
edged sword as strong winds and heavy rainfalls may   

Fig. 15 White Flower. Tiritiri Matangi Isl. (Photo D. Rowe) 

Fig. 16 Karekare Beach - Paratahi Island 

Fig. 17 Karekare Beach 
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spread around in the area the guano from the sea birds usually nesting in the habitat (on the cliff tops or terraces) and 
under these circumstances entire patches of well settled plants may be wiped out in a matter of days (although 
contradictory information regarding the tolerance to guano exists).  On the other hand Disphyma australe is very 
exposed to mechanic disturbances as goats grassing for example – entire populations can be destroyed on a grassed 
land within few years. It is also very sensitive to trampling, once disturbed and damaged the plant is ceasing the rapid 
spreading for some time.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

The climatic conditions are important in order to 
understanding this plant. First of all – the rainfall appears 
to be in most cases if not abundant (generally between 
700 – 1,200 mm / year, however, occasionally up to 
2,300 mm / year) then at least sufficient for a constant 
water supply, but it isn’t quite so considering that 
Disphyma australe   grows mostly on rocky superficial 
soils, very permeable in most of the cases, or even 
cramped directly on steep rocky cliffs, with poor water 
retention if any. The harsh sun and the strong winds dry 
out the soil quite quickly so that even after storms and 
heavy rainfall in a matter of days this may become bone 
dry at least on or near the surface. In some places (or in 
some years) there are even short periods of draught. 
 

There are also big differences in the number of sunny 
days in a year between different locations, not to speak 
of the number of rainy days varying greatly from 150 to 
250 / year. A high number of rainy days does not 
necessary imply a high level of rainfall but rather 
indicates a constant water supply and may also point 
towards moderate light conditions (bright light but not 
too sunny) as being acceptable for the plant.    
 

It is interesting to see that Disphyma australe does thrive 
in quite different temperature conditions, unless it’s not 
too hot or it’s not freezing; it grows happily from the far 
north of the Northern Island (where annual mean 
temperatures are reaching 16 degrees Celsius and frost is 
inexistent) to the southern parts of the South Island, 
where annual mean temperatures may drop under 10 
degrees Celsius and light frosts may occur even on the 
coastline. It is said that the plant can resist for short time 
at exposure to -4 degrees Celsius, which might be true 
considering the experience I have with cultivated plants 
(several hours of freezing temperatures).  
 

Disphyma australe is often associated with xerophytic 
and more or less halophyte plants like Sarcocornia 
quinqueflora ssp. quinqueflora, Poa astonii, P. anceps 
and Austrofestuca spp. grasses, several coastal Hebe 
species like H. elliptica, Astelia banksii, Einadia trigonos,  
Crassula moschata and C. sieberiana, several Senecio spp. 

Fig. 18 Carpobrotus aequilaterus - Te Awanga (near Napier) 

Fig. 19 Carpobrotus edulis - Motutapu Island 

Fig. 20 Comparison hybrid and species (Photo D. Rowe) 
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(exotic or indigenous) or even Spergularia media or Muehlenbeckia complexa. However, it doesn’t take too well 
competition from most grasses and other lush growing herbs or shrubs. Although it doesn’t share exactly the same type 
of habitat it often grows nearby two other mesembs: Carpobrotus edulis and C. aequilaterus… which steers us to the 
next (very exiting) subject: its natural hybrids.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

As mentioned before, different Disphyma australe 
forms do not interbreed as one would expect, but they 
do hybridize with exotic relatives: the above mentioned 
Carpobrotus species. Once ecologically aware people 
considered that Disphyma australe could face serious 
problems due to massive habitat loss or alteration, now 
as this danger seems rather distant,  another problem 
creeps largely unnoticed. I take the time and space to 
extensively quote Derrick Rowe [13]:  
 

“(…) This is becoming an ever more interesting and 
difficult problem because Disphyma australe seems to 
have little or zero barriers to out crossing with rather 
unrelated mesemb species such as Carpobrotus edulis 
and C. chilensis (n. ed. considered once synonym of C. 
aequilaterus) and of course C. edulis and C. chilensis 
also hybridize between themselves extremely readily so 
we have an ever increasing complex of hybrids.” 
 

“Furthermore there are two very distinct forms (if not 
perhaps species if they do not interbreed) of Disphyma 
australe (white flowers & green leaves or pink flowers & 
reddish leaves) that do not seem to 'hybridize' if one 
may use this word in such a context.  In locations such as 
at the harbour end of Rongatai airport (n. ed. this is in 
Wellington, location that has been visited by Nick Perrin 
and Bob Chinnock as well [11]) both distinct types grow 
together with no sign of mixtures except for the 
retrogression of Carpobrotus edulis & Carpobrotus and 
their hybrids.  I do not know if one or both australe 
forms are adding to the ever growing swarm of hybrids 
along our coastlines.   Most examples I have seen have 
pale purple flowers but this may mean little.” 
 

“Overall the situation probably means that Disphyma 
australe is doomed as it once was but of course it will 
probably add many of its genes to whatever new 
reticulate 'species' that evolve.  Reticulate evolution 
appears to be quite common in the mesembs if not all 
of the Aizoaceae. It will certainly be interesting to see 
how these seedlings mature.  Perhaps they are a 
weaker hybrid.” 
 

The natural hybrid Disphyma australe x Carpobrotus 
aequilaterus was mentioned for the first time in 1934 by

Fig. 21 - Disphyma hybrid habitat (Makara) - The hybrid is 
in the corner defined by the two fences (Photo D.Rowe) 

Fig. 22 Muriwai - habitat 

Fig. 23 Muriwai - habitat 
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Cockayne and Allan who suggested that certain intermediate forms found near Castlepoint may be due to 
hybridization with the naturalized Carpobrotus aequilaterus. The natural hybrid of Disphyma australe was also 
acknowledged in 1959 by A.J. Healy who recorded Mesembryanthemum sp. in several South Island locations. Healy 
couldn’t determine the precise identity of the plant but he assumed that this plant would be closely to Carpobrotus 
chilensis (= C. aequilaterus).  It is R.J. Chinnock to be credited for the correct identification of this plant, due to his 
1968 fieldwork. Chinnock suspected the hybrid nature of this mystery plant after realizing that there is no single 
location where this plant grows alone, but only in overlapping populations of both parents or at least with one of 
them. 
 
 

 
 

 

 
 

 He also determined that there are two different hybrids 
– with C. edulis and C. aequilaterus. Both present a 
vigorous growth and very clear intermediate 
morphologic characteristics, while the pollen is highly 
sterile [5] although a singular fruit might have been 
observed by Chinnock [11]. However, as suggested, 
back crossing and shifts of the genetic pool cannot be 
excluded. 
 

In 2010 P.B. Heenan & W.R. Sykes [8] assigned the two 
hybrids to the new genus xCarpophyma:   xCarpophyma 
mutabilis = Carpobrotus edulis x Disphyma australe and 
xCarpophyma pallida = Carpobrotus aequilaterus x 
Disphyma australe. 
 

Although it seems pretty undemanding the cultivation 
of Disphyma australe can be quite tricky if not the right 
conditions are given. It is amazing how limited by the 
coastal conditions this plant is (at least in my 
experience).  Especially in hot weather to keep the plant 
alive becomes a challenge [11] [13] but even in 
relatively cool and moist Auckland climate it’s not 
always easy. It is actually not a good plant for 
greenhouses as it doesn’t like especially the dry air and 
the high temperatures developed indoors on occasion, 
but more for an outdoor rock garden. 
 

First of all – the plant needs a good light; however, it 
seems to prefer a slightly filtered or diffuse light. It 
doesn’t grow at all in shadow and it also loves high UV 
levels.  As a shore plant exposed to breezes and 
sometimes to strong winds it also needs constant 
ventilation, this cannot be replaced by anything else. As 
a shore plant exposed to breezes and sometimes to 
strong winds it also needs constant ventilation, this 
cannot be replaced by anything else. 
Disphyma australe thrives in a loose and light mineral 
substrate. It does not like organic soil at all - under 
these circumstances it produces a very poor growth and 
is very prone to pests and diseases and it won’t survive 

Fig. 24 Muriwai plant growing on  
Muehlenbergia complexa thickets 

Fig. 25 Disphyma australe ssp. australe (Rakino Island) – 
seedgrown 
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even the slightest frost. It also demands a perfect drainage, once waterlogged the plant can die within weeks. If 
exposed regularly to high temperatures Disphyma australe may scorch or even die in short time, even if all other 
right cultivation conditions are present. It simply cannot stand prolonged heat. Some growers recommend from time 
to time a slight misting with seawater, which makes sense as in its natural habitat the plant is exposed to strong winds 
bringing sometimes water from the sea. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Misting is anyway a good idea especially during the 
summer months, as the plant loves humid air and rather 
dry soil. Easy with the water, but do it regularly as the 
plant does better with a constant water supply. Nick 
Perrin [11] states: “I have found D. australe difficult to 
cultivate. It needs very deep pots with permanent 
dampness at the bottom, I think. In habitat it is often on 
rocks with roots going about 2-3 m through cracks in the 
rock down to permanent dampness. It does not seem to 
like shallow pots that dry out.”  
 

However, even if I had no trouble in producing new 
plants from seed, even if I didn’t kill any of the plants I 
had, I still couldn’t be able to grow more than average 
specimens flowering absolutely erratic for me.  
 

Producing new plants from seed is easy – germination 
takes place at rather cool temperatures (8 – 15 degrees 
Celsius) and the seedlings grow very fast. However, seed 
has to be fresh as after 2 years the germination rate 
drops and germination becomes erratically. However, I 
noticed that seeds kept in the capsules have a somewhat 
higher germination rate even after 2 – 3 years.   
 

Another useful propagation method – especially in cold 
climates – is to take clean cuttings (10 – 15 cm from the 
tips of the branches, having at least two nods), keep 
them in a dry and cool place over the winter and place 
them in early spring on the soil; as soon as they get some 
moisture they will root and start grow quickly. The 
flowering period in cultivation may differ slightly from 
the period it usually flowers in habitat, in some of the 
cases when it is grown as an annual plant it may flower in 
late summer or even early fall. It is not exactly a pot 
plant, but definitely one for a raised bed or a rock garden. 
Disphyma australe, also known as Horokaka or Maori Ice 
Plant, has edible leaves and has been used for centuries 
in the traditional Maori culture as a reliable food supply 
but also as a traditional medicine as it was used to heal 
burns and superficial skin wounds. Although not that 
powerful it was used possibly in a similar way to the well-
known Aloe vera. Very little is known though. The 
meaning of the name Horokaka is not exactly known. 

Fig. 26 Orere Point - habitat 

Fig. 27 Orere Point 

Fig. 28 Rakino Island - habitat 
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Horokaka is also the name of ceremonial rites of war involving fire, but a meaning of the word “horo” is “landslide”, and 
with “kaka” meaning “hair” would make more sense considering that the plant is quickly colonizing bare ground 
disturbed by landslides [10]. However, Horokaka is a very popular plant here down under; a symbol of the New Zealand 
succulent flora and it is featured on Cactus & Succulent Society of New Zealand – Wellington Branch badge. 
 

 
 

 

 
 

 

As for the question in the title – my answer would be definitely yes, but I’m neither a botanist nor a taxonomist. This 
needs more study, and probably a bit more than a statistical analysis of the variations within the complex that cannot 
explain why different forms of Disphyma australe do not interbreed, for example.  
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Este Horokaka (Disphyma australe ssp. australe) mai mult decât o simplă formă regională 
a Disphyma crassifolium? 

 

de Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă  
(traducere prescurtată) 
 

Există încă destulă confuzie în jurul numelui Disphyma, gen care are o distribuţie ciudată – Africa de Sud, Australia, Noua 
Yeelandă şi mai departe în câteva insule din Pacificul de Sud, una din populaţii – cea din insulele Kermadec – fiind probabil 
cel mai izolat mesemb, separat de 1.200 de km de ape agitate de cea mai apropiată plantă înrudită. Disphyma este un 
complex foarte interesant, considerat în ultimii ani a fi un gen monotipic format doar din Disphyma crassifolium.  
 

Prima descriere a unei plante aparţinând acestui 
complex a fost făcută de Linnaeus în 1753 - 
Mesembryanthemum crassifolium, plantă foarte 
comună în Africa de Sud şi cultivată în Europa, susţine 
Berger [2], încă din 1727.  
 

Câteva decenii mai târziu o plantă similară a fost 
descoperită în Noua Zeelandă în timpul primei expediţii 
a lui Cook, de explorare a coastelor. În manuscrisul 
nepublicat “Primitiae Florae Novae Zealandiae” (în fapt 
un catalog al plantelor colectate) datat 1773, Joseph 
Banks şi Daniel Solander afirmă faptul că planta 
(Mesembryanthemum australe) este “abundentă în 
apropierea mării, în mod special în fisuri ale stâncilor, 
lângă Tolaga, Opuragi, Motuaro, Totaranui, Noua 
Zeelandă”. Ei au adus şi câteva plante înapoi în Marea 
Britanie, posibil la Kew. Abia în 1786 Georg Forster 
publică numele, dar, întrucât nu a produs şi o descriere, 
prima publicare validă a fost cea a lui Aiton, din 1789 
(care posibil să fi utilizat pentru diagnoză plantele 
cultivate la Kew). Aiton afirmă clar faptul că 
Mesembryanthemum australe este o nativă a Noii 
Zeelande.  
Câţiva ani mai târziu Haworth publica un nou nume - 
Mesembryanthemum clavellatum (Miscellanea 
naturalia, 1803), bazându-şi descrierea pe plante 
obţinute din seminţe colectate de Robert Brown la 
Goose Bay (în sud-vestul Australiei). La acea dată 
existau deci trei specii distincte, în funcţie de teritoriile 
în care au fost descoperite tipurile: 
 

- Mesembryanthemum crassifolium Linnaeus 
1753 – Africa de Sud 

- Mesembryanthemum australe Aiton 1789 – 
Noua Zeelandă 

- Mesembryanthemum clavellatum Haworth 
1803 - Australia 

 

 
 

 

 

 
 

 

Această situaţie a rămas neschimbată pentru mai bine de 
100 de ani. Toate trei numele sunt menţionate în 1908  
de Berger [2] care creează un grup pentru aceste plante 
similare (Reptantia, a nu se confunda cu sub-ordinul 
crustacean) în care mai include şi o plantă nouă - M. 
dunense Linnaeus 1753, tot din Africa de Sud.  Este 
interesant faptul că Berger sesizează diferenţieri în 
aspectul capsulelor de seminţe: conică la sud-africana M. 
crassifolium, convexă la M. crassifolium şi respectiv plat-
convexă la M. australe.  

Fig. 31 Bethels Beach 

Fig. 32 Bethels Beach 

Contributions 
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Printre alte diferenţieri morfologice importante menţionate - M. australe are petalele pe două rânduri, pe când 
celelalte pe unul singur. 
 
În lucrări botanice neo-zeelandeze timpurii, Mesembryanthemum australe a fost înregistrată de asemenea pe Lord 
Howe Island şi pe arhipeleagul Norfolk. În studiile sale din teren Chinnock [6] nu a găsit planta, nici Turner nu o 
menţionează în lista sa de plante din Norfolk în 1968. Mai mult, Chinnock consideră că planta a fost confundată iniţial 
cu o formă minionă a Carpobrotus glaucescens (deşi aceasta are un fruct foarte distinctiv) astfel încât aceste 
menţiuni trebuie ignorate.   
 

 
 

 

Genul Disphyma a fost înfiinţat de N.E. Brown în 1925; 
cu toate acestea, în ciuda unei diagnoze foarte precise 
el nu a inclus formal nici una din speciile existente în 
genul nou creat. Dar deşi a utilizat, în 1930, numele 
Disphyma australe în mod informal [10], puţin mai 
tarziu, în monumentala dar şi selectiva lucrare 
“Mesembryanthema” din 1931, N.E. Brown & al. [3] nu 
menţionează deloc genul Disphyma, ca să nu mai 
vorbim de cele trei specii, recombinate sau nu. Primul 
care a recombinat formal M. clavellatum şi M. australe 
în noul gen a fost J.M. Black, în 1932. Acesta consideră 
însă că Disphyma australe J.M. Black 1932 este 
prezentă în Australia, Tasmania, Noua Zeelandă şi 
câteva insule din Pacific, amalgamând în fapt câteva 
forme diferite. Mesembryanthemum crassifolium fusese 
deja inclus în Disphyma de L. Bolus în 1927. 
 
Au mai trecut însă patru decenii până când studiile 
extensive în teren ale lui R.J. Chinnock au adus puţină 
lumină în acest complex. Chiar dacă segregările sale nu 
sunt unanim acceptate în prezent, lucrările sale au adus 
claritate şi o clasificare coerentă. După cum spune D. 
Rowe [14]: “Bob Chinnock a efectuat studii aprofundate 
utilizând numeroase Disphyma din toată Noua Zeelandă 

precum şi plante din insulele Chatham şi Kermadec şi mă 
îndoiesc că alţi botanişti (Glen de exemplu) au avut 
acces la material din atâtea locaţii. De aceea, personal, 
urmez [clasificarea] lui Bob (…).” 
 
Conform lui Chinnock [4] [5] [6], în baza structurii 
capsulei şi a altor caractere florale sau vegetative, există 
o specie sud-africană - Disphyma crassifolium 
(Linnaeus) L. Bolus 1927, pe când complexul D. australe 
sensu J.M. Black este format din trei specii diferite: 
 

- Disphyma clavellatum (Haworth) Chinnock 
1976 – desemnează populaţiile australiene şi 
înlocuieşte Disphyma blackii Chinnock 1971, 
nume utilizat iniţial pentru segregare. În 1986 
Chinnock face un pas înapoi recombinând 
Disphyma crassifolium ssp. clavellatum 
(Haworth) Chinnock 1986 în ideea că nu există 
diferenţe atât de marcante încât să fie separată 
complet de specia sud-africană [7]. Floarea este 
mai mult sau mai puţin bicoloră, cu petale roz 
având baza albă. 
 

- Disphyma papillatum Chinnock 1971 – se 
referă la populaţiile din insulele Chatham. 
Foarte variabilă, dar având ca elemente 
distinctive vârfurile frunzelor mereu acute. 

 

- Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 1932 
sensu Chinnock, alcătuită din: 
 

o Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 
1932 ssp. australe – endemică în Noua 
Zeelandă şi insulele Chatham. 
 

o Disphyma australe (Aiton) J.M. Black 
ssp. stricticaule Chinnock 1976 – 
endemică arhipeleagului Kermadec. 
Plantele cultivate au tulpinile tinere 
mereu erecte, iar capsula are 5 (rareori 
6) valve.   

Fig. 33 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum inland 
forms (Photo A. Kapitany) 
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Deşi botanişti importanţi continuă să fie de acord cu 
această clasificare (H.E.K. Hartman, 2000; şi în mod 
special G.F. Smith & al. [15], 1998: “(…) în ansamblu 
speciile sud-africane şi australiene nu par a fi înrudite 
foarte îndeaproape”) Disphyma este considerat în 
general un gen monotipic înglobând toate numele 
menţionate mai sus plus alţi câţiva taxoni minori sau 
obscuri. La începutul anilor 1980 H.F. Glen a efectuat 
studii ample şi în baza analizelor complexe a ajuns la 
această concluzie, care probabil l-a influenţat imens pe 
Chinnock în recombinarea din 1986.  
 

Ceva nu este în regulă. Prin anii 1970 R.J. Chinnock se 
gândea să creeze un nou gen pentru Disphyma australe, 
motivul fiind foarte interesant. Etimologia numelui 
Disphyma este descriptivă. Nick Perrin [10]: “Numele 
genului Disphyma înseamnă “doi plămâni”, indicând 
prezenţa unui tubercul bilobat la deschiderea fiecărui 
compartiment al fructului. Aceasta este baza separării de 
N. E. Brown a [Disphyma] de celelalte mesembrianteme.” 
Surprinzător, aceste protuberanţe lipsesc complet la 
Disphyma australe, astfel că nu corespunde cu diagnoza 
genului. Numele Disphyma australe este total impropriu! 
 
Şi asta nu e totul. Diferitele forme/subspecii ale 
complexului australe par a nu “hibridiza” între ele (dacă 
este permis cuvântul) chiar dacă populaţiile sunt mixte 
sau se alternează [10] [13] [17], în schimb o fac cu specii 
de Carpobrotus, trădând afinităţi ciudate.  
 
Ca simplu amator de C&S nu pot fi decât foarte precaut 
când este vorba de teoria monotipică. În plus raza de 
dispersie a genului este foarte ciudată şi sugereaza o 
origine gondwanică. Unele surse [14] susţin dispersia la 
distanţă cu ajutorul păsărilor (cu pescăruşii fiind vectorul 
preferat – mi se pare ridicol şi convenabil, 
întrucât  pescăruşii, chiar omnnivori fiind, nu au fost 
observaţi consumând capsulele uscate), personal prefer 
teoria vicariantei* (desfacerea Gondwanei şi continua 
mişcare a plăcilor tectonice) pentru a explica dispersia la 
distanţă, singura plauzibilă din mai multe aspecte 
esenţiale. 

 
 

 

 
 

 

 
Disphyma crassifolium ssp. clavellatum – specia australiană – pare a avea o ecologie parţial diferită întrucât creşte în 
multe zone de interior, aride, plate, ceea ce nu prea este cazul cu plantele din Noua Zeelandă. Deci, din motive mai 
presus de menţinerea unei segregări istorice, întrebarea din titlu este retorică. Da, Disphyma australe ssp. australe este 
endemică Noii Zeelande. Dar, după această trecere în revistă a taxonomiei, să ne concentrăm asupra plantei noastre. 
 

Fig. 34 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum inland 
forms (Photo A. Kapitany) 

Fig. 35 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum inland 
forms (Photo A. Kapitany) 
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Disphyma australe ssp. australe este o plantă târâtoare cu tulpini ramificate ce pot atinge 50 cm lungime, ocazional 
până la 100 cm sau mai mult, şi cu un diametru în general de până la 5 mm, rareori mai mult. Tulpinile sunt de regulă 
verzi, cele tinere pot fi roşiatice. Din loc în loc formează noduri din care pot creşte rădăcini. Internodul are de regulă 0,5 
– 5 cm lungime, în zone umbrite până la 10 cm. Mlădiţele axilare sunt scurte şi se termină de regulă cu o floare, 
ocazional se transformă însă în tulpini mai lungi. Frunzele sunt suculente, conectate spre bază, cu margini oarecum 
unghiulare, netede. 
 

 
 

 

 
 

Frunzele cresc în perechi sau uneori în mănunchiuri 
opuse uşor inegale şi au de regulă 20 – 50 mm 
lungime, ocazional mai mult, şi 4 – 6 mm diametru, 
ocazional până la 9 mm, cu vârfurile bine relevate. 
Latura exterioară a frunzelor este de regulă mai 
netedă. Florile pot avea 20 – 40 mm diametru şi sunt 
colorate de la alb la roz, în tot felul de nuanţe 
intermediare şi având petalele aranjate pe mai multe 
rânduri (până la 3 – 5). Perioada de înflorire este de la 
sfârşitul iernii până vara devreme, dar flori izolate pot 
apărea şi toamna. Florile stau deschise mai multe zile 
şi devin din ce în ce mai închise, cu fiecare zi. Fructul 
este o capsulă uscată având 5 – 8 (uneori 10) 
compartimente conţinând numeroase seminţe brune 
având 0,9 – 1,1 x 0,6 – 0,8 mm [1] [9]. 
 

Au fost observate diverse variaţii minore (culoarea 
florii şi tulpinii, dar şi forma sau culoarea frunzelor), 
dar insuficient de distincte pentru a le segrega nici ca 
forme diferite. Variaţiile pot apărea şi ca urmare a 
condiţiilor din habitat. R.J. Chinnock [4] susţine că 
“condiţii extreme în habitat conduc la variaţii ale 
lungimii frunzelor, lungimii pedunculului, diametrului 
florii şi capsulei, lungimii internodului şi variaţii ale 
pigmentării. Cea mai uzuală variaţie faţă de normal 
este vazută în locuri umede şi umbrite, caz în care 
frunzele şi pedunculii sunt mai lungi. Expunerea la 
vânturi puternice sau soluri superficiale conduc la 
reducerea dimensiunilor. 
 

Plante foarte reduse se întâlnesc pe platforme 
stâncoase expuse.” În orice caz, există două variante 
diferite ale plantei – una verde (care nu produce 
culoare roşie, sau numai foarte rar) şi una care 
conţine un pigment roș u (betanină) în cantităţi 
diferite şi din acest motiv aspectul poate diferi de la o 
populaţie la alta. Uneori cele doua forme coexistă. 
Forma roşie are mereu flori roz deschis până la roz, 
iar cea verde invariabil flori albe. Floarea este auto-
sterilă aşa încât polenizarea încrucişată este necesară 
pentru a forma seminţe. 
 

Fig. 36 Disphyma crassifolium subsp. clavellatum inland 
forms Photo (A. Kapitany) 

Fig. 37 Disphyma australe ssp.  a white flower  Tiritiri 
Matangi (Photo D. Rowe) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-36-Disphyma-crassifolium-subsp.-clavellatum-inland-forms-A.-Kapitany.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-37-Disphyma-australe-ssp-a.-white-flower-White-Flower.-Tiritiri-Matangi-D.-Rowe.jpg�
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Disphyma australe este endemică Noii Zeelande (deşi se 
întâlneşte şi în insulele Chatham [1] [9]) şi este presărată 
aproape în toate zonele costale stâncoase, din nordul 
extrem, până în punctele cele mai sudice (mai puţin 
insula Stewart), cu puţine întreruperi. Rareori este 
întâlnită şi în interior [1] [9] dar toate populaţiile văzute 
de mine se aflau la cel mult 100 de m de linia fluxului. (În 
schimb, populaţiile de interior ale Disphyma crassifolium 
ssp. clavellatum sunt frecvente). Creşte pe faleze 
stâncoase, până la linia fluxului, pe plaje cu pietriş, prin 
grohotişuri, ocazional şi pe roci calcaroase sau gresii. 
Mult mai rar creşte în mlaştini saline, estuare sau dune 
de nisip – eu nu am întâlnit încă. Este o plantă comună pe 
ţărmurile stâncoase şi – aşa cum am observat la Tutukaka 
– poate lipsi la ţărm pentru a fi abundentă pe cele mai 
minuscule insule din apropierea acestuia.  
 

Disphyma australe este un colonizator foarte activ 
căruia îi prieşte cel mai bine pe stânca goală şi care 
recuperează foarte bine după perturbări vulcanice, 
alunecări de teren, eroziune sau orice fel de 
perturbare care expune stânca. Literalmente profită de 
orice fisură sau crevasă, trimiţând rădăcinile la 
adâncime în căutarea umidităţii persistente. Vânturile 

puternice care împrăştie stropi de apă sărată în habitat 
ajută de asemenea la răspândirea plantei. În astfel de 
condiţii Disphyma australe poate înlocui alte plante 
cum ar fi Hebe elliptica, mai sensibilă la apa sărată, ca 
plantă dominantă. Vânturile puternice şi ploile 
torenţiale pot răspândi în acelaşi timp guano de la 
pescăruşii care cuibăresc în habitat (de regulă pe 
platformele superioare ale stâncilor) şi în aceste 
condiţii pâlcuri întregi de plante pot dispărea în numai 
câteva zile (există totuşi informaţii contradictorii 
referitoare la toleranţa faţă de guano). Expusă la 
perturbări mecanice – păşunat de exemplu – poate 
dispărea complet din zonă în câţiva ani. 
 

Condiţiile climatice sunt importante pentru întelegerea 
acestei plante. În primul rând – precipitaţiile par a fi de 
cele mai multe ori dacă nu abundente (în general 700 – 
1.200 mm/an, ocazional însă şi până la 2.300 mm/an) 
atunci măcar suficiente pentru un aport constant de 
umezeală. Nu este chiar aşa dacă ţinem cont că 
Disphyma australe creşte de regulă în soluri pietroase 
superficiale sau direct pe stânci cu retenţie redusă a apei.  
În plus soarele necruţător şi vânturile puternice usucă în 
numai câteva zile substratul chiar şi după o furtună.  

Fig. 38 Disphyma australe white flower Waitete Bay (Coromandel) (Photo D.Rowe) 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-38-Disphyma-australe-white-flower-Waitete-Bay-Coromandel-D.Rowe_.jpg�
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Ocazional plantele îndură şi scurte perioade de secetă. 
Există diferenţe în numărul de zile însorite pe an între 
diferitele locaţii, ca de asemenea şi în numărul de zile 
ploioase (care pot varia de la 150 – 250 / an). Un număr 
ridicat de zile ploioase nu implică automat şi precipitaţii 
abundente dar subliniază faptul că un aport constant de 
umezeală combinat cu insolaţie moderată (lumină 
intensă, dar nu neapărat soare direct) sunt parametrii 
acceptabili pentru plantă. 
 

Disphyma australe creşte bine în condiţii termice diferite 
– din nordul extrem (fără temperaturi negative şi medii 
anuale de 16 0C) până în sudul Insulei de Sud unde media 
anuală poate scădea sub 10 0C iar geruri uşoare se 
întâlnesc şi pe linia ţărmului. Se spune că planta poate 
rezista până la minime trecătoare de -4 0C.  
 

Disphyma australe este deseori asociată cu alte plante 
xerofite sau mai mult sau mai puţin halofite cum ar fi: 
Sarcocornia quinqueflora ssp. quinqueflora, Poa astonii, 
P. anceps, Austrofestuca spp., câteva Hebe costale (H. 
elliptică), Astelia banksii, Einadia trigonos, Crassula 
moschata şi C. sieberiana, mai multe Senecio spp. (atât 
exotice cât şi indigene) sau chiar Spergularia media sau 
Muehlenbeckia complexa. În orice caz nu suportă foarte 
bine competiţia celor mai multe plante (incluzând 
ierburile). Deşi are o ecologie diferită Disphyma australe 
creşte deseori în apropierea altor doua aizoacee:  
Carpobrotus edulis and C. aequilaterus… aspect care ne 
îndreaptă spre un nou subiect foarte interesant: hibrizii 
naturali. 
 

După cum am menţionat mai sus, forme diferite de  
Disphyma australe nu se încrucişează între ele după 

cum ar fi de aşteptat, în schimb hibridizează cu rude mai 
exotice: cele două specii de Carpobrotus menţionate mai 
sus. În trecut oamenii cu educaţie ecologică îşi puneau 
problema că Disphyma australe va avea probleme 
serioase ca urmare a pierderii sau alterării necontrolate a 
habitatului; în prezent însă, când acest pericol pare mult 
mai îndepărtat, altă problemă se strecoară, în mare, 
insesizabil. Îl voi cita extensiv pe Derrick Rowe [13]:   
 

“(…) Acest lucru devine o problemă tot mai dificilă şi tot 
mai spinoasă deoarece Disphyma australe pare a avea 
puţine bariere de protecţie sau chiar deloc care să 
impiedice încrucişarea cu Carpobrotus edulis şi cu C. 
chilensis (n. ed. considerat cândva un sinonim al C. 
aequilaterus) iar, desigur, C. edulis şi C. chilensis 
hibridizează între ei extrem de uşor astfel că avem de a 
face cu un complex tot mai numeros de hibrizi.” 
 

“În plus, avem două forme foarte distincte (sau poate 
chiar specii distincte dacă nu se încrucişează) de 
Disphyma australe (flori albe cu frunze verzi sau flori roz şi 
frunze roşiatice) care nu par a “hibridiza” dacă este 
permis cuvântul în acest context. În locaţii cum ar fi golful 
de la capătul aeroportului Rongatai (n. ed. lângă 
Wellington, locaţie vizitată şi de Nick Perrin şi Bob 
Chinnock [11]) ambele forme distincte cresc alăturat dar 
nu există nici o urmă că s-ar “amesteca” , desigur cu 
excepţia regresiunii cu Carpobrotus edulis şi a acestuia cu 
hibrizii Carpobrotus. Nu ştiu dacă numai una sau ambele 
forme contribuie la sporirea numărului de hibrizi de-a 
lungul coastelor noastre. Cele mai multe exemple pe care 
le-am văzut aveau floare roz, dar asta nu înseamnă mare 
lucru.” 

 
 

 Fig. 39 Disphyma hybrid habitat (Makara) - The hybrid is in the corner defined by the two fences 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-39-Disphyma-hybrid-habitat-Makara-The-hybrid-is-in-the-corner-defined-by-the-two-fences-D.Rowe_.jpg�
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“Una peste alta, asta poate însemna că Disphyma 
australe este sortită pieirii cum a mai fost şi în trecut dar 
desigur va contribui cu multe din genele sale, indiferent în 
ce “specie” reticulată se va transforma. Evoluţia 
reticulată pare să fie foarte comună în rândul mesembilor 
dacă nu chiar a Aizoaceae în ansamblu. În mod cert este 
interesant de urmărit cum se vor maturiza aceste 
plantule. Poate că sunt numai un hibrid mai slab.” 
 

Hibridul natural Disphyma australe x Carpobrotus 
aequilaterus a fost menţionat pentru prima dată în 1934 
de Cockayne şi Allan, care au sugerat că anumite forme 
intermediare găsite în apropiere de Castlepoint s-ar 
putea datora hibridizării naturale cu Carpobrotus 
aequilaterus. Hibrizii naturali ai Disphyma australe au fost 
recunoscuţi şi de A.J. Healy în 1959, care a înregistrat 
“Mesembryanthemum sp.”  în diverse locaţii din Insula de 
Sud. Healy nu a putut determina cu exactitate identitatea 
plantei, dar a considerat implicit faptul că planta trebuie 
să fie apropiată de Carpobrotus chilensis (= C. 
aequilaterus). Meritul identificării corecte a acestor 
plante îi revine lui R.J. Chinnock, datorită studiilor în 
teren efectuate în 1968. Chinnock a suspectat natura 
hibridă a acestor plante ca urmare a observaţiei că nu 
există nici măcar o singură locaţie în care să nu crească cu 
amândoi părinţii sau măcar să nu existe populaţii 
suprapuse cu unul dintre ei. El a mai stabilit faptul că sunt 
doi hibrizi diferiţi – unul cu C. edulis şi altul cu C. 
aequilaterus.  Ambii prezentau o creştere viguroasă şi 
caracteristici intermediare foarte clare. Deşi polenul 
este “foarte steril “[5] este posibil ca un fruct singular să 
fi fost observat de Chinnock [11]. În orice caz, aşa cum a 
fost sugerat, regresiunea şi alterări ale fondului genetic 
nu pot fi excluse. 
 

În anul 2010 P.B. Heenan & W.R. Sykes [8] au înfiinţat 
noul gen xCarpophyma pentru cei doi hibrizi:   
xCarpophyma mutabilis = Carpobrotus edulis x Disphyma 
australe şi xCarpophyma pallida = Carpobrotus 
aequilaterus x Disphyma australe. 
 

Deşi nu pare a fi pretenţioasă în cultivare Disphyma 
australe poate fi destul de mofturoasă dacă nu se 
întrunesc condiţiile necesare. Este remarcabil cât de 
limitată este planta de condiţiile costale (cel puţin în 
experienţa mea). Mai ales pe vreme toridă menţinerea ei 
în viaţă devine dificilă [11] [13] şi chiar şi în climatul 
relativ răcoros şi umed din Auckland nu este mereu uşor. 

Fig. 40 Rakino Island plant 

Fig. 41 Karekare Beach 

Fig. 42 - Orere Point 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-40-Rakino-Island-plant.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-41-Karekare-Beach.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-42-Orere-Point.jpg�
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Nu este de fapt o plantă pentru seră, întrucât nu agreează aerul uscat şi temperaturile înalte ce apar uneori în interior, 
ci este mai degrabă o plantă pentru stâncărie. 
 

 
 

 
 

În primul rând planta are nevoie de lumină bună, în orice  
caz pare a prefera lumina uşor filtrată sau difuză. Nu-i 
prieşte deloc în umbră şi iubeşte un nivel ridicat de UV. 
Ca plantă costală care este expusă permanent brizelor şi 
uneori la vânturi puternice, are nevoie de ventilaţie 
continuă care nu poate fi înlocuită cu nimic altceva.  
Disphyma australe agreează un substrat uşor, aerisit, 
mineral. Nu-i prieşte substratul organic, în aceste condiţii 
vegetează debil şi este sensibilă la boli, dăunători şi poate 
sucomba la cel mai ușor ger. Necesită un drenaj perfect; 
dacă stă în substrat îmbibat se poate “duce” complet în 
câteva săptămâni. Expusă cu regularitate la temperaturi 
înalte Disphyma australe poate capăta arsuri sau poate fi 
pierdută într-un timp scurt, chiar dacă sunt respectaţi toţi 
ceilalţi parametrii ai cultivării corecte. Pur şi simplu nu 
poate suporta canicula îndelungată. Unii cultivatori 
pulverizează planta din când în când cu apă de mare, 
pulverizarea cu apă în general este recomandată în mod 

special în verile uscate, deoarece preferă aerul relativ 
umed (sau roua dimineţii) şi un sol uscat. În rest, udată 
uşor dar cu regularitate. Nick Perrin [11] afirma:  “Am 
constatat că Disphyma australe este dificilă în cultivare. 
Are nevoie de ghivece foarte adânci şi umezeală 
permanentă la bază, banuiesc eu. În habitat creşte pe 
stânci cu rădăcinile întinzându-se câte 2 – 3 metri prin 
crăpături în josul stâncii în căutarea umezelii 
remanente. Nu pare să agreeze ghivecele puţin adânci 
care se usucă rapid.”    
 

În orice caz, chiar dacă nu am avut nici o problemă în a 
obţine plante noi din seminţe, fără a le pierde ulterior, 
tot nu am reuşit să cresc decât exemplare mediocre, care 
nu mi-au înflorit decât sporadic. 
 

Germinaţia se produce la temperaturi mai degrabă 
scăzute (8 – 15 grade Celsius) iar plantulele cresc rapid. 
Pentru a avea o rată bună de germinare sămânţa trebuie 

Fig. 43 Rakino Island 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-43-Rakino-Island.jpg�
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să fie proaspată; dupa 2 ani germinaţia devine mult mai neregulată. În orice caz, am observat că seminţe păstrate în 
capsule au o germinaţie mai bună şi după 2 – 3 ani. 

O altă metodă utilă de propagare este – în mod special într-un climat mai rece – prelevarea de butaşi (la 10 – 15 cm de 
vârful ramurilor, având cel puţin două noduri) şi păstrarea lor într-un loc răcoros şi uscat peste iarnă pentru a fi plantaţi 
direct la sol primăvara devreme; imediat ce dau de umezeală vor înrădăcina şi vor începe să crească rapid. Perioada de 
înflorire în cultivaţie poate diferi de cea din natură – în unele cazuri, mai ales când este crescută ca plantă anuală, poate 
înflori abia spre sfârşitul verii sau chiar începutul toamnei. Nu este o plantă de ghiveci ci în mod clar o plantă pentru un 
strat înălţat sau o rocărie. 
 

Disphyma australe, cunoscută şi sub numele de Horokaka sau Maori Ice Plant (este în fond o “plantă de gheaţă”) are 
frunze comestibile şi a fost utilizată timp de secole în cultura tradiţională Maori ca aliment dar şi ca leac utilizat pentru 
tratarea arsurilor sau leziunilor superficiale, într-un mod similar probabil cu renumita Aloe vera. Puţine detalii sunt însă 
cunoscute. Nici originea numelui Horokaka nu este pe deplin cunoscută. Horokaka este şi un nume care desemnează 
ritualuri razboinice în care este utilizat şi foc, dar unul din sensurile cuvântului “horo” este “alunecare de pământ”, iar 
“kaka” înseamnă “păr” – combinaţia ar avea deci sens considerând faptul că planta este o colonizatoare rapidă a 
terenurilor răscolite de alunecări de pământ [10].  În orice caz, Horokaka are valoare de simbol în ceea ce priveşte flora 
Noii Zeelande şi este reprezentată pe insigna Cactus & Succulent Society of New Zealand – filiala Wellington.  
 

Cât despre întrebarea din titlu – răspunsul meu este, în mod cert, da! … dar nu sunt nici taxonomist şi nici botanist. 
Acest aspect trebuie studiat însă mai îndeaproape şi mai profund decât o poate face simpla analiză statistică a 
variaţiilor în cadrul unui complex, care nu poate explica de ce două forme diferite ale Disphyma australe nu se pot 
încrucişa, ca să dau numai un exemplu. 
 

Mulţumiri: 
Mulţumesc în mod special lui Nick Perrin şi lui Derrick Rowe pentru toate informaţiile utile şi interesante precum şi 
lui Attila Kapitany şi lui Derrick Rowe pentru excelentele fotografii din habitat puse la dispoziţie.    
 
_____________________________________________ 

*  Vicarianta este separarea sau diviziunea insurmontabilă a unui grup de organisme datorită apariţiei unor bariere geografice insurmontabile, 
precum munţi, mase de apă, deriva continentelor, etc. şi care poate declanşa apariţia unor forme / subspecii / specii noi ca urmare a unei 
evoluţii care nu implică neapărat selecţia naturală ci în principal un alt fenomen numit drift genetic. 
 

 
 

 Fig. 44 Rakino Island 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Disphyma-Fig.-44-Rakino-Island.jpg�
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Prima mea experienţă cu  
 Huernia keniensis v. keniensis 

 

de Nicuşor Ajder, Galaţi, România 
 

Am început să colecţionez Asclepiadaceae de prin 2009, perioadă până la care nu cunoscusem decât planta numită 
popular “Steaua șerifului” adică Stapelia variegata. 
 

Momentul hotărâtor a fost intrarea mea pe forumul www.cactusi.com în 2008, un loc unde am întâlnit o lume 
fascinantă, aceea a colecţionarilor pasionaţi de cactuși și plante suculente, aceste frumoase dar și totodată stranii 
reprezentante ale regnului vegetal. 
 

În urma unor discuţii de pe forum și a căutărilor de pe Internet, am descoperit câteva site-uri de specialitate care m-
au făcut să rămân fără cuvinte în faţa frumuseţii florilor de Asclepiadaceae. Deși cunoșteam mirosul specific, de 
carne putredă, emanat de florile de Stapelia variegata – o adaptare naturală în vederea atragerii muştelor care le 
polenizează – nici chiar amintitul “parfum” al acestor flori nu m-a făcut să renunţ la ideea de a colecţiona speciile, pe 
care le puteam găsi la colecţionarii din ţară. 
 

Aşa se face că în octombrie 2009 am cumpărat 16 
plante din 6 genuri diferite, unele plante mature, altele 
doar butași înrădăcinaţi sau butași pe care i-am pus eu 
la înrădăcinat. Toate Asclepiadaceaele mele au iernat 
bine în balconul de aproximativ 4 m2  în care au fost 
cazate, așa că, în primăvara anului 2010, am fost 
răsplătit de una dintre plante cu o surpriză deosebită 
pentru un începător.  
 

Este vorba despre o Huernia keniensis v. keniensis, 
plantată în ghiveci la puţin timp după momentul intrării 
ei în posesia mea. În partea de jos a plantei se pot vedea 
niște protuberanţe mai roșiatice. Atunci am crezut că 
sunt boboci, dar în scurt timp, am constatat că mă înșel. 
 

În timp, majoritatea acelor bănuiţi boboci s-au uscat 
însă cei din planul apropiat au evoluat în doua 
excrescenţe alungite pe care în continuare – și în 
necunoștinţă de cauză – le-am considerat ca fiind 
boboci. Considerând că experienţa mea se rezumă la 
modul de apariţie a florilor de Stapelia variegata, faptul 
este explicabil. 

 

În aprilie 2010, excrescenţele aveau aproximativ 1 cm și 
respectiv 1,5 cm cea mai mare). 
 

Falșii boboci au crescut având un aspect de păstaie, cu 
niște pete mai închise la culoare pe ele, care le dădeau 
un aspect ciudat și interesant. În mai 2010, păstăiile 
aveau deja cam 4 cm lungime.  
 

 
 

Fig.1 Huernia keniensis v. keniensis – October 2009  
 

Our Rookies - Experiences 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Huernia-1-keniensis-v.-keniensis.jpg�
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Aspectul lor intrigându-mă din ce în ce și văzând că ele nu aveau de gând să dea la iveala vreo floare, am întrebat 
persoana de la care aveam planta la ce trebuia să mă aștept. Răspunsul m-a uimit: ceea ce eu credeam a fi boboci, 
erau de fapt fructe de  Huernia keniensis v. keniensis. Înainte de a fi la mine, planta crescuse în aer liber și florile 
fuseseră polenizate, aşa că nu trebuia decât să am răbdare și să aștept seminţele.  
 

 
 

 
 

 

Mi-am dat seama că mă mulţumisem cu prea puţine 
informaţii de pe Internet, adică doar cu vizualizarea 
unor flori de Asclepiadaceae și cu câte ceva despre 
îngrijirea lor, aşa că am trecut la treabă și am 
aprofundat studiul. 
 

Astfel am aflat ca Genul Huernia, aparţinând Familiei 
Asclepiadaceae, are în componenţă peste 60 de specii, 
răspândite pe de o parte în sudul și estul Africii și pe de 
altă parte în Peninsula Arabică. Genul a fost creat de 
Robert Brown în 1809 și numit în onoarea lui Justus 
Heurnius (van Heurne, 1577-1652) – un misionar 
olandez care este și primul european care a colectat 
plante la Capul Bunei Speranţe.  
 

De-a lungul timpului, în cadrul Genului Huernia au fost 
introduse unele specii, altele fiind radiate. Robert 
Brown a utilizat clasificările făcute de Mason în 
perioada 1796-1797 și de Wildenow în 1797. Speciile 
cunoscute au fost plasate într-un grup numit "Corolla 
decemdentata" (aluzie la aspectul corolei care 
prezintă zece vârfuri, cele cinci ale petalelor și încă 
cinci mai mici aflate între petale). Mult timp, Huernia 
campanulata a fost acceptată ca specia tip a genului, 

acest lucru datorându-se faptului că se potrivește cel 
mai bine descrierii generice, astfel că a fost înregistrată 
în Index nominum genericorum (1979).  

 

Membrii acestui gen sunt plante perene, cu tulpini 
cărnoase ornate cu șiruri de “dinţi” pe toată lungimea. 
Arareori depășesc 10 cm înălţime, lăstărind bazal și 
formând – în timp – colonii relativ mari. 
În general, aceste plante nu sunt pretenţioase, fiind 
ușor de întreţinut, dacă au un sol care să asigure un 
drenaj al apei, ele fiind sensibile la umiditatea 
remanentă. De aceea substratul trebuie lăsat să se 
usuce complet între două udări. Iarna se udă foarte rar 
iar minimele nu trebuie să coboare sub 10°C.  
Plantele expuse în plin soare, își schimba culoarea în 
roșu-brun și par a-și opri creșterea, rămânând mai mici 
si mai compacte. Dacă doriţi ca ele să arate altfel, este 
preferabil să fie ţinute în zone cu lumină difuză sau 
ușor umbrite. Fiind sensibile la atacurile insectelor și 
acarienilor, trebuie verificate cu regularitate și tratate 
periodic în mod preventiv. 

 

Florile membrilor Genului Huernia sunt campanulate 
(*), de 2-4 cm diametru și sunt – de regulă – polenizate  

Fig.2 Flowers of Huernia Huernia insigniflora and Huernia keniensis v. keniensis 
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de muşte. Cu toate acestea, nu toate speciile produc flori având mirosul urât, caracteristic acestui grup. Cel mai 
adesea, florile sunt colorate în nuanţe de roșu, galben și brun, adesea având modele cu puncte sau linii în niște 
tipare specifice. Ele sunt auto-sterile, fiind nevoie de mai multe clone pentru producerea de seminţe. Florile 
apar de la bază sau din mijlocul tulpinilor.  
 

Seminţele mici, aplatizate, sunt păroase (un capăt al seminţei se termină cu o “coamă” de par lung si mătăsos), 
ceea ce le face ușor de răspândit cu ajutorul vântului (vezi Fig.7). 
 

Înmulţirea se face ușor, fie prin seminţe, fie prin butași. Butașii așezaţi pe sol, dezvoltă foarte repede rădăcini 
adventive. 

Și pentru că tot am vorbit despre înmulţire, iată ce s-a 
întâmplat în continuare cu Huernia mea. Pe la 
mijlocul lunii iunie 2010, după ce planta adusese cele 
doua păstăi ale unicului ei fruct, la cam 6 cm lungime, 
acestea și-au dus misiunea până la capăt, eliberând o 
mulţime de seminţe păroase, caracteristice familiei. 
Am recoltat seminţele și le-am pus într-un ghiveci pe 
care îl pregătisem pentru ele. Am preparat un 
amestec de soluri cu componenta organică 
predominantă, la care am adăugat nisip, tuf vulcanic 
și spărtură de cărămidă, undeva pe la 10%.  
 

Am așezat seminţele pe sol, le-am presat puţin cu 
mâna, apoi am pus un strat de pietriș de 5-10 mm 
(unele pietre chiar mai mari) pentru a evita 
“evadarea” seminţelor ușoare și păroase din ghiveci, 
ca urmare a unui curent de aer accidental. 
 

Spre sfârșitul lunii iunie 2010 aveam deja ghiveciul 
populat cu plantule de  Huernia keniensis v. keniensis. 
Ghiveciul cu semănături a stat în balcon, toată vara și 
toamna, fără să fie închis sau protejat de vreun 
recipient sau de vreo pungă de plastic, având soare, 
aer și căldură. Iarna au avut minime 8-10°C, rar sub 
5°C și aerisire zilnică, la fel ca toate plantele din 
balcon. Este adevărat că – probabil din cauza 
temperaturii scăzute – în timp am pierdut multe 
dintre plantule, însă cele rămase au evoluat în plante 
viguroase care nu au probleme cu condiţiile pe care 
pot să le ofer, indiferent de anotimp. Din aproximativ 
22-25 de plantule, mai aveam în aprilie 2011 cam 7-8 
plante, care începuseră să lăstărească și să-și capete 
aspectul specific, având 4-5 cm înălţime și o grosime a 
lăstarului de 3-4 mm. 
 

După cum se poate observa în imagine (vezi Fig.9), 
solul arată ca în natură: o grămadă de pământ și 

pietre, în dezordine, ca pe câmp sau ca la marginea 
unui drum de ţară. Îmi place acest aspect natural, 
sălbatic și nu mă dau în vânt după pietricele colorate, 
curate și lustruite, așezate ca la carte. Aşa că sper ca 
plantele mele să se simtă ca în Africa (mai ales că 
temperaturile din balcon, depășesc vara 40-42°C). 
 

 
 

 

După doi ani de la semănare, plantele sunt viguroase, 
lăstărite ș i mai mult ca sigur adaptate condiţiilor pe 
care le au. Tulpinile au cam 7-8 cm în înălţime și 5-6 
mm în grosime.  

Fig.3  Huernia keniensis v.keniensis - pods May 2010 
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Sper să le văd înflorite cât de curând și producând seminţe, pentru a încheia ciclul debutat cu doi ani în urmă. 
Cât despre planta mamă, pot spune că aceasta este o plantă nepretenţioasă. O cultiv într-un ghiveci cu un sol 
format în proporţii egale din componente organice  (pământ de frunze) și componente minerale (nisip, spărtură de 
piatră 2-5 mm, tuf vulcanic). Vara o ud cam la 1-2 săptămâni cu nu prea multă apă, în funcţie de temperaturile 
înregistrate, știut fiind faptul că membrii acestei familii sunt, în general, sensibili la umezeala remanentă în exces, 
rădăcinile lor putrezind foarte repede. Iarna o ud cam o dată pe lună, doar câteva picături la ghiveci. 
 

 
 

 

Floarea, de 3-4 cm diametru, are o culoare grena 
închis. Privită dintr-un anumit unghi, dă impresia că 
este neagră, ceea ce o face extrem de interesantă și 
atrăgătoare. Să nu uităm, că de-a lungul timpului, 
horticultorii au căutat cu disperare metode de 
obţinere a unor plante cu flori negre. Continentul 
Negru ne oferă însă astfel de flori, în mod natural și cu 
generozitate. 

 

În imaginea anterioară apare planta mamă, cea care a 
produs seminţele, înflorită. Floarea are un aspect 
catifelat, dar are un miros, foarte persistent, de carne 
în putrefacţie. Când am atins floarea pentru a simţi 
textura, mi-a rămas “parfumul” pe degete și numai 
după un frecuș bun cu săpun am reușit să scap de el. 
 

Chiar și aşa, Huernia keniensis v. keniensis este o 
plantă cu un farmec aparte, dat deopotrivă de aspectul 
deosebit al tulpinii, cât și de floarea ei neașteptată. 
Generalizând, pot spune că reprezentatele africane ale 
acestui grup, sunt plante cu care orice începător, fără 
prea multă experienţă își poate iniţia o colecţie pe 
cinste. Un minimum de cunoștinţe iniţiale, privind 
întreţinerea acestor plante – urmat bineînţeles de o 

aprofundare a studiului despre particularităţile fiecărui 
gen și ale fiecărei specii – multă răbdare și dragoste 
răsfrântă asupra lor, pot oferi colecţionarului satisfacţii 
nebănuit de mari. 
 

 
 

 

De aceea, recomand celor care doresc să înceapă o 
colecţie de plante suculente, să aibă în vedere și aceste 
bijuterii ale lumii vegetale: Familia Ascepiadaceae.  
 
 
 
 
 

 

* campanulat/ă – se referă la un organ vegetal – în special floarea 
– având formă de clopoţel. 
 
 

 
 

 
 

Fig.4  Huernia keniensis v. keniensis  two weeks old 
seedlings – June 2010 

Fig. 5 Huernia keniensis v. keniensis flower -  August 2011 
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My first experience with Huernia keniensis v. keninesis 
 

by Nicusor Ajder, Galaţi, România 
 

I started to collect Asclepiadaceae sometime in 2009, when the only species known to me was the one usually called 
“The Sheriff’s Star” – Stapelia variegata. 
There was a decisive moment when I joined www.cactusi.com forum back in 2008, a place where I acknowledged 
the fascinating world of passionate cacti and succulents collectors, and learned more about these beautiful but also 
strange representatives of the vegetable kingdom.  
Following discussions on the forum and after browsing the Internet, I found several specialized websites that made 
me to run short of words in describing the beauty of the Asclepiadaceae flowers. Although I knew that they smell like 
rotten meat – a natural adaptation to attract flies which pollinate them – this wasn’t enough to turn off the idea of 
collecting this type of plants, which could be easily acquired from experienced collectors from all over the country.   
 

As a result I bought in October 2009 16 plants from 6 
different genera, some mature plants, other just rooted 
cuttings or simply cuttings which I rooted myself. All my 
Asclepiads have been well overwintered in a 4 square 
meters balcony, so that in the spring of 2010 I was 
endowed by one of the plants with such a special 
disbelief for a beginner.   
It was a Huernia keniensis v. keniensis, one of the plants 
I repotted shortly after being acquired, Towards the 
bottom of the plant you can see some reddish bumps 
(see  Fig. 1) Back then I thought they were flower buds, 
but soon after I found out that I was wrong. 
 

While most of the suspected flower buds dried out the 
ones in the foreground evolved into two elongated 
lumps that I continued to consider them unwittingly as 
being flower buds. It is understandable, considering my 
limited experience on how Stapelia variegata flowers. 
Fig. 6 shows how the lumps looked like in April 2010, 
being already 1 cm and respectively 1.5 cm long. 
 

The false flower buds developed into something 
reminding pods, with somewhat darker spots on them, 
which gave them a pretty peculiar but quite appealing 
look. In May 2010, the pods already reached about 4 cm 
in length (see Fig.3). 
 

As I was increasingly baffled by their appearance and as 
I realized that they will never flower, I asked the person 
I got the plant from what to expect next. The answer 
astounded me: what I thought to be flower buds were 
actually the fruit of Huernia keniensis v. keniensis. 
Before I got it, the plants were grown outdoors and 
flowers have been freely pollinated, so all I needed was 
to have patience and wait for the seeds. 

 
 

 

At this point I realized that I considered myself too 
happy with the little information gathered from the 
Internet, i.e. just viewing Asclepiadaceae flowers, 
reading a bit about their care, so I started to do some 
more in depth study.  
So I found out that the genus Huernia which belongs to 
the Asclepiadaceae family consists of over 60 different 
species and has two main distribution areas: the 
southern and eastern parts of Africa and the Arabian 
Peninsula. The genus was established by Robert Brown 
in 1809 and was named in honour of Justus Heurnius 
(Van Heurne, 1577 – 1652) – a Dutch missionary who  
was also the first European to collect plants from the 
Cape of Good Hope.  

Fig. 6 Huernia keniensis v. keniensis pods - April 2010 
 

Our Rookies - Experiences 
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Over time new species have been included Huernia, 
some others have been removed.  In his work Robert 
Brown has used the classifications formulated by Mason 
during 1796 – 1797 and by Wildenow in 1797.  The 
already known species were placed in a group called 
“Corolla decemdentata” (a reference to how the corolla 
looks like: with 10 tips, five of the petals, and another 
five, smaller, placed between the petals).  For a long time 
Huernia campanulata has been accepted as the type 
species because it perfectly fits the general diagnose of 
the genus, and so was it recorded in Index nominum 
genericorum (1979).  
Members of this genus are perennial plants with fleshy 
stems adorned with rows of "teeth" along the entire 
length. They rarely exceed a height of 10 cm and produce 
basal shoots and therefore form - if time allowed - 
relatively large colonies. 
Generally speaking, these are not demanding plants, and 
are easy to keep if the soil drains well because they are 
sensitive to dampness. Therefore the substrate should be 
allowed to dry out completely between waterings. They 
should get little water in winter while minimum 

temperatures shouldn’t be allowed to drop under 10° C 
(50° F).  
If plants are exposed to full sun, their colour changes to 
red-brown and they appear to stop growing, staying 
generally smaller and more compact. If you want them to 
look differently, it is preferable to keep them in diffuse 
light or slightly shaded. Being sensitive to insects and 
mites attacks they should be regularly checked and a 
periodic preemptive treatment is worthwhile.   
Huernia plants have campanulate (*) flowers of 2–4 cm 
across (see Fig.2), and are, usually, pollinated by flies. 
However, not all species produce flowers having that 
unpleasant smell, which is characteristic of this group. 
Most often, the flowers are coloured in shades of red, 
yellow and brown, frequently dotted or with line models 
of specific patterns.  They are self-sterile, requiring 
different clones in order to produce seed. Flowers appear 
from the base or from the middle section of the stems. 
 

The small flattened seeds are hairy (one end of the seed 
ends in a “mane” of long and silky hair), making them 
easy to be blown away by the wind. 

 
 

 Fig. 7 Huernia keniensis v. keniensis seeds – June 2010 
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Propagation is easy, either by seeds or by cuttings. Cuttings that are placed on the soil develop very quickly adventive 
roots. And for we talked about propagation, here’s what happened next with my Huernia. In mid-June 2010, after 
the plant grew the two pods of its only fruit to about 6 cm long, these have ended their mission by releasing a lot of 
hairy seeds, characteristic for the family. 
I collected the seeds and sow them in a pot already prepared for this purpose. I prepared a seed raising mix consisting 
largely of organic soil components, to which I added sand, tuff grit and bricks crush – somewhere around 10%.  
I simply put the seeds on the surface, just pressing them a bit with the hand, and then squirted a layer of gravel of 5-10 
mm (some grains even larger) to prevent the light and hairy seeds to be “blown” away, as a result of an inadvertent 
draft. By the end of June 2010 the pot was already populated with Huernia keniensis v. keniensis seedlings (see Fig.4). 
 

I kept the pot on the balcony, for the rest of the 
summer and fall without being protected in a container 
or plastic bag, but fully exposed to sun, air, and heat. 
During winter it got minimum temperatures of 8-10 ° C 
(46-50° F), and rarely below 5 ° C (41° F), like any other 
plant from the balcony.  It is true that - probably due to 
too low temperatures - while I lost a lot of seedlings, the 
remaining ones developed into vigorous plants, that had 
no problems in adapting to the growing conditions I was 
able to offer, regardless the season.  Of about 22-25 
seedlings, in April 2011 I still had about 7-8 plants that 
began to offset and started to have the specific aspect, 
with 4-5 cm high and 3-4 mm thick stems.  

 

As you can see in the picture, the soil looks like in 
nature: a heap of earth mixed with stones in disarray, as 
you can see on the field or along a country road. I love 
this natural and wild look as I’m not into clean and 
polished coloured pebbles arranged in perfect order. So 
I hope my plants feel like growing in Africa (especially 
because the temperature in my balcony goes well above 
40-42 ° C (104-108 ° F) in summer). 
Two years after sowing, the plants are vigorous, nicely 
branched and most likely well adapted to the growing 
conditions. The stems are about 7-8 cm high and 5-6 
mm thick. I hope to see them flowering soon and 
setting seed as well, to end the cycle that started two 
years ago. 
 

As for the mother plant, I can say that this is an unfussy 
plant. I grow it in a potting mix made of equal parts of 
organic compounds (leaf mold) and mineral ingredients 
(sand, stone chips 2-5 mm, volcanic tuff). During 
summer I water it every 1-2 weeks with not too much 
water, according to the recorded temperatures, 
knowing that members of this family are generally 
sensitive to excessive moisture, their roots rotting 
quickly. Winter I water it about once a month, just a few 
drops in the pot. 

 
 

 

 
 

Fig. 8 Huernia keniensis v. keniensis – 10 months old  plants 
 

Fig. 9  Huernia keniensis v. keniensis - 2 years old plants 
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The dark garnet flower has 3-4 cm in diameter. Viewed 
from a certain angle it leaves you the impression that it is 
black, which makes it very interesting and appealing. Do 
not forget that over time, horticulturists desperately tried 
to find methods of obtaining plants with black flowers. 
However, the Black Continent generously bestows such 
flowers in a natural way. 
 

Fig. 10 shows us the flowering mother plant, the one that 
set seed earlier. The flower has a velvety appearance, but 
smells very persistent of rotting meat. When I reached to 
feel the texture of the flower, the "fragrance" lingered on 
my fingers and only after a good rubdown with soap I 
managed to get rid of the smell. 
 

Even so, Huernia keniensis v. keniensis is a charming 
plant, considering the peculiar looks of both stems and 
flower. Taking a broad view, I can say that the African 
species of this group are plants for any beginner; without 
much experience one can start quite a collection. A 
minimum initial knowledge on keeping these plants - 
followed of course by a deeper study of the 
characteristics of each type and each species over time - 
a lot of patience and love reflected upon, can provide 
incredibly high satisfaction for any collector. 

 
 

 

Therefore, I recommend those who wish to start a 
collection of succulent plants, to consider these jewels of 
the vegetable kingdom: the Asclepiadaceae family. 
 
* Campanulate  – the term refers to the flower shape: bell shaped.  
 

 

Not one, but two! 
 

I trust most of you remember Titus Simen’s beautiful Mammillaria guelzowiana from last Xerophilia issue (on page 
53) – a breathtaking plant with no less than 28 open flowers! Now Titus is back with another specimen of the same 
species having – you already guessed as it seems to be the norm here – 28 open flowers as well. Well done, Titus! 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 10  Huernia keniensis v. keniensis flower – August 2011 
 

Titus Simen, Mediaş, România, proud of his flowering plants. 
 

Bits and Pieces 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Huernia-10-keniensis-v.-keniensis-floare2011-2.jpg�


 

Xerophilia – Anul  I, nr. 2 (2) – Septembrie 2012                                                                                                        79 
ISSN 2285 – 3987 

Alfriston Botanic Gardens (partea 1-a) 
 

Eduart Zimer, Auckland, Noua Zeelandă 
 

Alfriston Botanic Gardens (ABG) a fost înfiinţată destul de recent (1), dar a devenit în scurt timp una din cele mai 
complexe şi cunoscute grădini botanice din Noua Zeelandă. Este o gradină botanică foarte tânără – chiar şi pentru 
Noua Zeelandă, ca să nu mai vorbim de lumea veche. Cu toate acestea ea adăposteşte peste 10.000 de specii de 
plante grupate în colecţii tematice sau eco-geografice, la care se adaugă mai multe hectare de bush nativ nealterat, 
aflat în îngrijirea ABG. Dacă lipseşte ceva, este prezenţa unor sere tropicale sau a unor sere reci pentru plante 
xerofite. Dar, chiar dacă speciile expuse sunt oarecum limitate datorită climatului răcoros şi umed, ABG este un 
popas obligatoriu pentru iubitorii de plante datorită marii varietăţi de plante cultivate aici, precum şi a spectacolului 
floral garantat indiferent de anotimp.  
 

Plantele xerofite sunt grupate în principal în patru mari colecţii, deşi multe specii suculente sau xerofite pot fi  
întâlnite şi în diverse alte colţuri ale ABG. Aceste colecţii sunt: 
 

1. The Rock Garden  este probabil cea mai completă colecţie de plante suculente, xerofite, la care se adaugă şi câteva 
plante alpine, din Noua Zeelandă, cultivate în aer liber. Sunt prezente specii din toată lumea (mai puţin Australasia), 
foarte variate ca formă, culoare şi textură. Una din principalele atracţii este o imensă Aloe barberae (Aloe bainesii) 
plantată în anii de început ai grădinii. Colecţia este dominată de diverse Agavaceae (2) (Agave şi Yucca în principal), 
Asphodelaceae (Aloe, Gasteria şi Haworthia în principal), Crassulaceae (Aeonium, Cotyledon, Crassula, Dudleya, 
Echeveria, Sedum, Sempervivum, etc.) - în general plante care pot fi cultivate cu relativă uşurinţă în aer liber şi în 
climatul mai umed din Auckland. Colecţia se află pe o pantă lină cu expunere nordică – un amplasament ideal.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

The Rock Garden - Euphorbia atropurpurea 

The Rock Garden - Oxalis hirta 

The Rock Garden - Dioon edule 

The Rock Garden - Raoulia hookeri 

Botanical Gardens & Collections 
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2. The American Collection grupează evident cactuşi, plante suculente şi xerofite din cele două Americi. Cele 7 
secţiuni ale acestei colecţii găzduiesc numeroase plante xerofite precum şi cea mai mare colecţie de Agave din Noua 
Zeelandă – peste 50 de specii diferite.  Nu există an în care să nu înflorească măcar 1 – 2 Agave, garantând un 
spectacol pe termen lung pentru cine este interesat să urmarească diversele faze ale unei înfloriri care poate să 
dureze 6 – 12 luni.  Evident, iubitorii de cactuşi au ce admira – în mod special diverse opuntoide şi cereoizi – iar 
alături de aceste plante mai pot fi întălnite numeroase specii de Beaucarnea, Beschoneria, Dasylirion, Dyckia, 
Echeveria, Nolina, Puya, Sedum, Yucca, etc. precum şi câteva ciudăţenii cum ar fi Colletia paradoxa din America de 
Sud. 
 

 
 

The Rock Garden - Dyckia altissima The Rock Garden - Aeonium subplanum (hybrid) 

The American Garden - general view 
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3. The African Collection este fără îndoială cea mai diversă colecţie şi cea mai bogată ca numar de specii. Africa de 
Sud este cel mai bine reprezentată (în mod special Cape Floral Region), urmată de Africa Tropicală. Dominante sunt 
plantele din fam. Asphodelaceae (Aloe – peste 60 de specii diferite, Gasteria şi Haworthia în mod special), urmate de 
numeroase Aizoaceae (mai puţin evidente când nu sunt în floare datorită faptului că sunt în general plante târâtoare 
sau minione) precum şi de specii din alte genuri cum ar fi Adenandra, Babiana, Euphorbia, Lachenalia, Protea, etc. 
Indiferent de anotimp, există numeroase plante înflorite, ca să nu mai vorbesc de spectacolul înfloririi aloelor pe 
timpul iernii. Din nou, o imensă Aloe barberae (Aloe bainesii) domină latura nordică.  
 

 
 

 
 

The American Garden - Austrocylindropuntia subulata 

The American Garden - Austrocylindropuntia subulata 

The American Garden - Colletia paradoxa 

The American Garden - Agave geminiflora 

The African Garden - Aloe barberae (Aloe bainesii) The African Garden - Euphorbia jansenvillensis 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-11-The-American-Garden-Austrocylindropuntia-subulata.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-12-The-American-Garden-Austrocylindropuntia-subulata.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-13-The-American-Garden-Colletia-paradoxa.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-14-The-American-Garden-Agave-geminiflora.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-21-The-African-Garden-Aloe-barberae-Aloe-bainesii.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-22-The-African-Garden-Euphorbia-jansenvillensis.jpg�
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4. The Desert Garden este cea mai recentă colecţie de profil finalizată în 2011 şi este dominată în mod special de 
cactuşi şi diverse Agave. Fiind încă « verde » sper că va fi dezvoltată în timp astfel încât să devină un punct de 
atractie şi nu doar un mod diferit de prezentare a unor plante întâlnite şi în celelalte colecţii.  Adiacent există o mică 
colecţie de bromelii care gazduieşte şi câteva Tillandsia – un popas obligatoriu! 
 

 
 

 

 
 

 

Marea majoritate a speciilor întâlnite la ABG sunt achiziţionate din diverse surse sau ca urmare a schimburilor de 
plante cu alte instituţii de profil şi sunt propagate în serele proprii. Din păcate accesul publicului nu este permis şi nici 
nu sunt comercializate. În orice caz în serele de propagare sunt cultivate şi plante native obţinute din seminţe cu 
origine certificată, plante care sunt utilizate apoi în replantari sau în reabilitarea unor habitate naturale.  
 

 
 

 

 
 

The African Garden - Aloe africana The African Garden - Crassula arborescens ssp. arborescens 

The Desert Garden - Echinocactus grusonii The Desert Garden - Monvillea spegazzinii fma. cristata 

Display at the Information Centre - Gasteria brachyphylla Display at the Information Centre - Euphorbia cooperi 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-23-The-African-Garden-Aloe-africana.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-25-The-African-Garden-Crassula-arborescens-ssp.-arborescens.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-31-The-Desert-Garden-Echinocactus-grusonii.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-32-The-Desert-Garden-Monvillea-spegazzinii-fma.-cristata.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-37-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Gasteria-brachyphylla.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-38-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Euphorbia-cooperi.jpg�
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In orice caz există un grup de voluntari (ABG se bazează în mare măsură şi pe munca depusă de voluntari) care 
propagă diverse specii oferite spre vânzare vizitatorilor în anumite zile. Trebuie să spun cu regret că sunt – cel puţin 
în ceea ce priveşte speciile suculente sau xerofite – departe de calitatea şi diversitatea plantelor întâlnite în colecţiile 
deschise pentru public. Şi pentru că sunt la subiectul regrete – din păcate unele plante exotice sunt incorect 
identificate. Nu este o noutate faptul că grădinile botanice au un sistem foarte riguros şi rigid în acelaşi timp de a ţine 
evidenţa plantelor din colecţii, asta implicând şi numele sub care a fost primită planta. Acest nume nu va fi modificat, 
chiar dacă se descoperă că este eronat sau ieşit din uz. Din inerţie sau din necunoaştere (de multe ori curatorii unor 
colecţii din grădini botanice importante sunt horticultori şi nu botanişti) – nu are importanţă – uneori aceste nume 
eronate se transcriu pe plăcuţele de identificare ale plantelor expuse, ceea ce este desigur regretabil.  
 

Periodic în clădirea Centrului de Informaţii se organizează diverse mini-expoziţii tematice, prilej cu care am admirat şi 
plante aproape imposibil de cultivat aici în aer liber.    
 

 
 

 

 
 

 
 

Mă opresc aici, deocamdată, cu prezentarea ABG nu mai înainte de a menţiona faptul că aici sunt gazduite şi alte 
colecţii importante, cum ar fi cele de trandafiri, camelii, magnolii, salvii, arbori gondwanici, palmieri sau plante 
native. Dar, fiind un xerofil înrăit, de câte ori am venit aici 90% din timp mi l-am petrecut în cele 4 colectii prezentate 
mai sus. Şi, cum locuiesc la numai 5 minute cu maşina de ABG, aceasta a devenit o destinaţie frecventă pentru 
weekend. Atât pentru plantele ei minunate, cât şi pentru biblioteca în care poţi găsi aproape toate cărţile esenţiale 
despre cactuşi şi alte plante suculente, în care am petrecut numeroase ore în zilele ploioase.  
 
În numerele următoare voi încerca să prezint câteva grupe de plante, indiferent de colecţia în care sunt găzduite.
  
 

(1) Auckland Regional Authority, cum se numea pe atunci, a achiziţionat primele loturi de teren însumând 42 ha în 1967, iar 
lucrările au demarat în 1973. ABG a fost deschisă pentru public în 1982. Alte terenuri au fost achiziţionate sau donate în timp, 
astfel că în prezent suprafaţa totală depăşeşte 65 ha. 
 

(2) Nefiind o lucrare ştiinţifică, în această serie de articole voi folosi denumirile consacrate de mulţi ani în lumea colecţionarilor, 
şi nu cele actuale, stabilite de APG I, II şi III (APG = Angiosperm Phylogeny Group), cu care cititorii noştri bănuiesc că nu sunt încă 
pe deplin familiarizaţi. Astfel conform sistemului APG III (2009) fam. Agavaceae a fost transferată în fam.  Asparagaceae, la rang 
de sub-familie (Agavoideae).   
 

Display at the Information Centre - Senecio haworthioides Display at the Information Centre - Pachycereus pringlei 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-36-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Senecio-haworthioides.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-40-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Pachycereus-pringlei.jpg�
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Alfriston Botanic Gardens (Part 1) 
 

Eduart Zimer, Auckland, New Zealand 
 

Alfriston Botanic Gardens (ABG) was established quite recently (1), but became soon one of the most complex and 
popular botanical gardens throughout New Zealand. It is a very young botanical garden - even for New Zealand, not 
to mention the Old World. However, it is home for over 10,000 plants species grouped in several thematic or eco-
geographical collections, plus several hectares of ABG conserved pristine native bush. If anything missing, this is a set 
of tropical and cold greenhouses for tropical plants or xerophytes. But even if the species grown here are somewhat 
limited by the cool and moist climate, ABG is a must see for plants enthusiasts because of the wide variety of 
cultivated specimens and for the showy flowers the visitors have the chance admire literally all year round.  
 

Xerophytes are grouped into four main collections, although many succulents and other xerophytic species can be 
found in various other plant collections of the ABG. These collections are:  
 

1. The Rock Garden is probably the most complete collection of succulent plants, xerophytes, plus some alpine plants 
grown outdoors in New Zealand. There are different species here of very varied form, color and texture, from all over 
the world (except Australasia). One of the main attractions is a huge Aloe barberae (Aloe bainesii) planted in the 
early years of the garden. This collection is dominated by various Agavaceae (2) (mainly Agave and Yucca), 
Asphodelaceae (mainly Aloe, Gasteria and Haworthia), Crassulaceae (Aeonium, Cotyledon, Crassula, Dudleya, 
Echeveria, Sedum, Sempervivum, etc.) – generally plants relatively easy to cultivate outdoor in the mild but humid 
Auckland climate. The collection is on a gentle slope with northern exposure - an ideal location. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2. The American Collection obviously includes various 

The Rock Garden - crested Sempervivum sp 

The American Garden - Cylindropuntia fulgida 

The Rock Garden - Euphorbia stenoclada 

The American Garden - Opuntia dillenii 

Botanical Gardens & Collections 
 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Eduart-Zimer.pdf�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-8-The-Rock-Garden-crested-Sempervivum-sp..jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-17-The-American-Garden-Cylindropuntia-fulgida.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-9-The-Rock-Garden-Euphorbia-stenoclada.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-18-The-American-Garden-Opuntia-dillenii.jpg�
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cacti, succulents and xerophytes from the Americas. The seven sections of this collection are home to many plants 
and xerophytes, and of the largest outdoor Agave collection in New Zealand - over 50 different species. Every year 
there is at least one or two Agaves sending their flowering spikes few meters high and this is quite something for 
someone interested to watch the various stages of this impressive flowering show which may take 6 to 12 months. 
Obviously, cactus enthusiasts will be busy to browse and admire especially various Opuntoids, Trichocerei and 
classic Cereoizi - and among these plants can be also found many species of Beaucarnea, Beschoneria, Dasylirion, 
Dyckia, Echeveria, Nolina, Puya, Sedum, Yucca, and many others, and also some oddities such as Collettia 
paradoxa from South America. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

The American Garden - Yucca rostrata 

The American Garden - Pachycereus marginatus 

The American Garden - Weberbauerocereus winterianus 

The American Garden - Ochagavia carnea 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-15-The-American-Garden-Yucca-rostrata.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-19-The-American-Garden-Pachycereus-marginatus.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-16-The-American-Garden-Weberbauerocereus-winterianus.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-20-The-American-Garden-Ochagavia-carnea.jpg�
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3. The African Collection is definitely the most diverse and rich collection regarding the number of species. South 
Africa is well represented (especially the Cape Floral region), followed by Tropical Africa. Plants from the 
Asphodelaceae family (especially Aloe - over 60 different species, Gasteria and Haworthia) prevail here, followed by 
many Aizoaceae (less apparent when not in flower because they are generally ground covers or petite plants) and 
species from other genera such as Adenandra, Babiana, Euphorbia, Lachenalia, Protea, and many others. Whatever 
the season, there are always many flowering plants, not to mention the winter show of the flowering Aloes. Again, a 
huge Aloe barberae (Aloe bainesii) is taking the stand on the north side of the garden. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. The Desert Garden is the latest theme collection completed in 2011 and is particularly dominated by various cacti 
and Agaves. It is still "green" but I hope that new plants will be added over time so that it becomes a real attraction 
and not just a different display of plants already found in other collections. Adjacent there is a small collection of 
bromeliads which includes some Tillandsia as well– this is really a must see! 
 

Most species seen in ABG have been acquired from various sources or from plants exchange with private collectors 
or other botanic gardens and are propagated in their own greenhouses. Unfortunately, public access is not allowed, 
nor is plants sale from own production. However, many native plants are grown from seeds of certified origin in the 
propagation greenhouses, plants which are then used in replanting or conservation works performed in natural 
habitats. 
 

In any case there is a group of volunteers (ABG is largely based on work done by volunteers) who propagate various 
species offered for sale to visitors on certain days. I must say with regret that these are - at least when talking about 
succulents or xerophytes - far below the high quality and diversity of plants found ABG’s public collections. And by 
the way, because we’re talking regrets: unfortunately some exotic plants are incorrectly labeled. There is nothing 
new or surprising that botanical gardens have a very rigorous way (and rigid at the same time) of keeping track of 

The African Garden - Aloe polyphylla 

The African Garden - Pelargonium radens 

The African Garden - Euphorbia woodii 

The African Garden - Lampranthus spectabilis fma. purpureus 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-24-The-African-Garden-Aloe-polyphylla.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-27-The-African-Garden-Pelargonium-radens.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-26-The-African-Garden-Euphorbia-woodii.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-29-The-African-Garden-Lampranthus-spectabilis-fma.-purpureus.jpg�
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newly acquired plants in their collections; among other things they always keep a record of the original name. This 
name will not be changed, even if it is discovered later on that it was completely wrong, superfluous or long time out 
of use. Inertial or maybe because of lack of knowledge (quite often curators have horticultural background, and are 
not accomplished botanists) – it doesn’t really  matter after all –  sometimes the wrong name finds its way on the 
identification tags of the collection plants, which is certainly very unfortunate and potentially confusing. 

 
 

 
 

 

 

 

At the Information Centre there are from time to time various thematic displays, so I had the opportunity to admire  
here plants almost inadequate for outdoor cultivation here in Auckland. 
 

I will stop here, for now, but only after mentioning that ABS is host for many other important plant collections, such 
as roses, camellias, magnolias, sage, Gondwanic trees, palms, native plants and the list goes on and on. But being a 
die-hard xerophil, whenever I come here I spend 90% of my time walking through the 4 collections presented above.  
And, as I live only 5 minutes drive time down the road, ABG has become a quite frequent destination for the 
weekend. Both for its marvelous plants, and also for the library where one can find almost any essential book on 
cacti and other succulent plants - I spent here many hours during rainy days. 
 

In the next issues I will try to present certain groups of plants, regardless of the collection they belong to. 
 

(1) The Auckland Regional Authority, as it was called back then, bought the first set of land blocks totaling 42 hectares (almost 
104 acres) in 1967 and works started in 1973. ABG was open to the public in 1982. More land blocks were purchased or donated 
in time, so now the total surface exceeds 65 hectares (over 161 acres). 
 

(2) This is not a scientific paper and therefore I will use only well established and well known names in the world of plant 
collectors, and not the current set of names as per APG I, II and III (APG = Angiosperm Phylogeny Group) revisions, with which  
our readers I suspect are not completely familiar yet. E.g. in APG system III (2009) the iconic fam. Agavaceae was transferred to 
the fam. Asparagaceae and relegated as a sub-family (Agavoideae). 

The African Garden - Protea cynaroides The African Garden - Adenandra uniflora 

Display at the Information Centre - Euphorbia stellaespina,  Eriosyce subgibbosa ssp. nigrihorrida (Neoporteria nigrihorrida), Oreocereus sp. 

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-28-The-African-gaerden-Protea-cynaroides.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-30-The-African-Garden-Adenandra-uniflora.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-34-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Eriosyce-subgibbosa-ssp.-nigrihorrida-Neoporteria-nigrihorrida.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-35-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Euphorbia-stellaespina.jpg�
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Poze-nr.2-Alfriston-39-Temporary-Display-at-the-Information-Centre-Oreocereus-sp..jpg�
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R.I.P. Süleyman Demir (31.05.1950 - 07.04.2012) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Trecerea neaşteptată şi prematură în nefiinţă a lui 
Süleyman Demir a fost o veste tristă pentru toţi cei 
care l-au cunoscut ca şi pentru întreaga comunitate a 
cactofililor. A fost un colecţionar deosebit de dedicat 
şi talentat, bun cunoscător al genurilor Mammillaria 
şi Coryphanta în mod special, deosebit de amabil şi 
dornic să împartăşească experienţa sa. Frumoasele 
albume de fotografii cuprinzând plantele sale stau 
mărturie. A fost membru al British Cactus and 
Succulent Society (BCSS), precum şi al altor forumuri 
C&S – printre care amintesc forumul BCSS şi 
CactiGuide, iar pentru o scurtă perioadă a activat şi 
pe Cactusi.com. Şi nu în ultimul rând un adevărat 
gentleman şi un om de familie.  
 
Süleyman Demir a fost medic de profesie (chirurg 
patolog) şi a trăit cea mai mare parte a vieţii sale în 
Ankara. A început să colecţioneze cactuşi din 1980 şi 
deşi nu a avut niciodată o colecţie numeroasă (în 
medie 300 - 450 de plante) pasiunea sa şi studiul 
metodic l-au făcut cel mai cunoscut colecţionar de 
cactuşi din Turcia, fiind foarte apreciat şi cunoscut  
de comunitatea internaţională a colecţionarilor de 
C&S.  
 
Un alt hobby major şi constant a fost fotografia şi ca 
rezultat  al simbiozei celor două pasiuni numeroase 
portrete minunate ale plantelor sale făcute în timp. 
Această pasiune – care a pornit de la un aparat de 
fotografiat Konica dăruit de tatăl său când avea 16 
ani – l-a urmărit toată viaţa. În afară de un foarte 
talentat fotograf amator a fost şi un mare 
colecţionar de aparate de fotografiat clasice. Deşi 
“furat” în ultimul deceniu de fotografia digitală, 
începând cu 2010 se reîntoarce la aparatele foto 
clasice, cu film, considerând că aceasta este 
adevarata artă fotografică.  
 
Iată, pentru cei care nu cunosc, un link spre albumele 
sale de fotografii cu cactuşi: 
http://public.fotki.com/suleymandemir/ 
 
Odihneşte-te în pace, prieten cactusist! 
 

Rebutia cintia (Photo Süleyman Demir) 

Coryphanta maiz-tablasensis  (Photo Süleyman Demir) 

Romanian news & inteRnational events 
 

http://public.fotki.com/suleymandemir/�
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R.I.P. Süleyman Demir (31.05.1950 - 07.04.2012) 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

The sudden and untimely passing away of Süleyman 
Demir was sad news for all those who knew him as 
for the entire cactophile community. He was a very 
dedicated and talented cactus collector, connoisseur 
of Mammillaria and Coryphanta genera especially, 
and very friendly and eager to share his experience. 
His beautiful photo albums showing his plants are a 
confirmation. He was a member of the British Cactus 
and Succulent Society (BCSS), and other C & S forums 
- including BCSS forum and CactiGuide to name just a 
few, and was for a short period of time an active 
member of Cactusi.com. And last but not least he 
was a true gentleman, and dedicated family man. 
Süleyman Demir was a medical doctor (surgical 
pathologist) and lived most of his life in Ankara. He 
began collecting cacti back in 1980 and although he 
didn’t have a large collection (on average 300-450 
plants) because of his passion and methodical study 
he became the most famous cactus collector in 
Turkey, very popular and wellknown by the 
international community of cactus enthusiasts. 
 
Another major and constant hobby of his was 
photography and as a result of the symbiosis of the 
two passions he had there are many great plants 
portraits he took in time.  This passion for 
photography – which started with a Konica camera 
received as a gift from his father when he was 16 
years – followed him for life. Apart from being a very 
talented amateur photographer he also was a 
remarcable collector of classic cameras. Although 
"embezzeled" over the last decade by digital 
photography, starting with 2010 he returned to 
using classic cameras with film, considering that this 
is the real photographic art. 
 
Here is, for those who didn’t discover yet, a link to 
Süleyman Demir’s cacti photo albums: 
http://public.fotki.com/suleymandemir/ 
 
 
Rest in peace, dear cactus friend! 

Mammillaria magnifica (Photo Süleyman Demir) 

Mammillaria scheinvariana (Photo Süleyman Demir)   

Romanian news & inteRnational events 
 

http://public.fotki.com/suleymandemir/�
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Aloes and Lilies of Ethiopia and Eritrea (2003, 2nd updated edition 2010) 
 

by Sebsebe Demissew & Inger Nordal  
 

There are books that value far more than one might 
think by simply judging the popularity they enjoy. 
Written by two remarkable specialists of the African 
Tropical flora – Prof. Inger Nordal of Oslo University and 
Prof. Sebsebe Demissew of Addis Abeba University – 
this monograph presents the species in the flora of the 
two countries that were included in the former fam. 
Liliaceae sensu lato, and are now recombined into 
several other plant families of which not less than 16 
are referenced in this text. Many of them are succulents 
and most of them are xerophytes – hence the interest 
we had in this book. 
 
The book starts with a systematic presentation of some 
interesting details - let alone almost impossible to 
obtain from other sources - on key elements: 
geography, geology, climate and the distinct floral sub-
units shaped by these factors. Following this is a 
presentation of the species included in the former fam. 
Liliaceae found in the flora of this region, providing 
extremely accurate information: general presentation, 
very accurate botanical description and characteristics 
of habitat and distribution for a total of 193 different 
species. Some are recently discovered species are 
presented for the first time in a printed work print of 
this importance, including unpublished pictures. Very 
useful are also the identification keys to the families and 
species. The paragraphs presentating the families 
include also miscellaneous information of certain 
interest ranging from plant physiology to medical uses, 
but not even a hint on practical cultural advice, which is 
a shame. The pictures are - with very few exceptions 
only - from habitat and provide valuable information on 
vegetation patterns and substrate of these poorly 
studied floral region almost unknown to the average 
collector, but unfortunately not always excel in terms of 
quality. 
 
This book presents many almost unknown species and 
the eco-climatic conditions in which they grow, bringing 
a huge contribution to the recognition of bio-diversity in 
a region rather neglected in recent decades, and mostly 
known to the world for its social, economic or political 

issues and priorities. If anything to complain about that 
would be the average and somewhat oldfashioned 
design of the book, and the absence of useful 
information on growing these plants. Co-edited by Sue 
Edwards, Inga Hedberg and Sebsebe Demissew (it 
seems to be a self-published book?) the first edition of 
his book was released by Network World Books in 
January 2004. There is no mention of the editors or the 
publisher in the 2nd edition. 
 

Therefore our rating is 
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Aloes and Lilies of Ethiopia and Eritrea (2003, ediţia a 2-a revizuită 2010) 
 

de Sebsebe Demissew & Inger Nordal  
 

Există cărţi, cum este şi cea de faţă, care valorează cu 
mult mai mult decât s-ar putea crede judecând după 
popularitatea de care acestea se bucură. Scrisă de doi 
specialişti remarcabili în flora Africii Tropicale –  Prof. 
Inger Nordal (Oslo University) şi Prof. Sebsebe 
Demissew (Addis Abeba University) – monografia de 
faţă prezintă acele specii din flora celor două ţări care se 
încadrează în fosta fam. Liliaceae sensu lato, specii 
răspândite în prezent în mai multe familii din care nu 
mai puţin de 16 sunt referite şi în acest text. Multe 
cuprind specii suculente, mai toate cuprind specii 
xerofite – de unde şi interesul în această lucrare. 
 
Cartea debutează cu prezentarea sistematică a unor 
detalii foarte interesante – ca să nu spun aproape 
imposibil de obţinut din alte surse –  referitoare la 
elementele cheie: geografia, geologia, climatul, precum 
şi sub-zonele florale distincte modelate de toţi aceşti 
factori. Urmează prezentarea speciilor din fosta fam. 
Liliaceae întâlnite în flora acestei regiuni oferind 
informaţii extrem de precise: prezentarea generală, 
descrierea botanică foarte exactă precum şi 
caracteristici ale habitatului şi distribuţia pentru un total 
de 193 de specii diferite. Unele sunt specii descoperite 
recent şi sunt prezentate pentru prima dată într-o 
lucrare tipărită de o asemenea anvergură, inclusiv 
fotografii inedite. Foarte utile sunt şi cheile de 
identificare ale familiilor şi speciilor. În paragrafele de 
prezentare a familiilor există presărate şi informaţii 

interesante, de la fiziologia plantelor până la utilizări 
medicinale, din păcate nu şi sfaturi practice de cultură. 
Fotografiile  sunt – cu foarte puţine excepţii – din 
habitat şi oferă informaţii preţioase despre tipare de 
vegetaţie şi zone florale puţin studiate şi quasi-
necunoscute colecţionarului obişnuit, dar din păcate nu 
excelează mereu din punct de vedere al calităţii.   
 
Lucrarea prezintă numeroase specii aproape 
necunoscute colecţionarilor precum şi contextul eco-
climatic în care acestea cresc, fiind o recunoaştere a 
biodiversităţii într-o regiune mai degrabă neglijată în 
ultimile decenii, aflată în prim plan datorită altor 
priorităţi sociale, economice sau politice. Dacă este să 
reproşăm ceva acestei cărţi este prezentarea grafică 
modestă şi oarecum demodată, precum şi absenţa 
informaţiilor utile referitoare la cultivarea acestor plante. 
Co-editată de Sue Edwards, Inga Hedberg şi Sebsebe 
Demissew (pare a fi o lucrare auto-editată?), prima ediţie 
a cărţii a fost lansată prin reţeaua Books World în 
Ianuarie 2004. Nu există nici o menţiune asupra editorilor 
sau editurii în care a apărut ediţia a 2-a.  
 
 

Ratingul nostru este de 
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Rectificări 

În articolul « Xerophilia în România, de la basm, prin legende, de ieri spre mâine » apărut în primul număr al 
Xerophilia (Iunie 2012) s-au strecurat câteva inexactităţi care ne-au fost semnalate cu promptitudine de 
cititori. Dorim să le corectăm aici. Astfel, site-ul Stapelia a fost fondat în 2011 de Gheorghe Căpruciu în 
asociere cu Ionuţ Floca, iar site-ul Cactusi.net a fost fondat în 2012 de Cristian Neciu în asociere cu 
Gheorghe Căpruciu. De asemenea ne-a fost semnalat faptul că articolul nu menţionează Asociaţia Exoplant 
– organizaţie naţională înfiinţată la Bucureşti – care, deşi a avut o existenţă efemeră, a fost o precursoare 
directă a actualei ACC Aztekium din Satu-Mare. Mulţumim celor care ne-au atenţionat şi ne cerem scuze 
pentru aceste erori neintenţionate. 
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Cacti & Succulents for Cold Climates - 274 Outstanding Species for Challenging Conditions 
(2012, Timberpress) 
 

by Leo J. Chance 
 

I had the book less than 10 minutes in my hands, so 
that I barely managed to flick through. For this 
particular reason this won’t be a proper review. 
However, because of the growing interest in hardy 
plants combined with somewhat scarce information 
in this regard I still recommend it to all cacti and 
succulent enthusiasts. This book was born from the 
author’s broad experience of outdoor growing of cacti 
and succulents in Denver, Colorado, where -20 
degrees Celsius (-4 degrees F) winter frosts are not 
unheard of. The book presents a wealth of practical 
advice on positioning, acclimatization, protection and 
propagation of hardy plants species - cacti, succulents 
and some other plants that can be associated with - 
which can be successfully grown outdoors in 
temperate climates. The book contains valuable 
information, is easy to read and is beautifully 
illustrated - an enjoyable read that I highly 
recommend to all who are interested in hardy plants. 
One remark though – don’t forget for a moment that 
there could be significant differences between the 
Denver climate (on which the author's experience is 
based) and climate from where you live. The book 
cannot provide universal answers, but can clarify the 
concept of hardy plant and can help you in understanding the basics of cultivation. I therefore recommend it to you! 
 

Cacti & Succulents for Cold Climates - 274 Outstanding Species for Challenging Conditions 

(2012, Timberpress) 
 

de Leo J. Chance 
 

Nu am ţinut decât 10 minute în mână această carte, deci doar am apucat să o răsfoiesc. Din acest motiv nu-mi 
propun să fac o recenzie propiu-zisă a cărţii. Cu toate acestea, relativa lipsă a informaţiilor şi experienţelor 
referitoare la plante hardy mă determină să o recomand iubitorilor de cactuşi şi plante suculente. Cartea s-a născut 
din experienţa autorului, care de peste 3 decenii cultivă cactuşi şi suculente în Denver, Colorado, acolo unde geruri 
de -20 de grade Celsius nu sunt o raritate. Sunt prezentate o sumedenie de sfaturi practice legate de amplasamentul, 
adaptarea, protejarea şi înmulţirea speciilor hardy, precum şi o serie de plante – cactuşi, suculente, alte plante ce pot 
fi asociate – care pot fi cultivate cu succes în aer liber şi în climat temperat. Cartea este deosebit de bogată în 
informaţii, accesibilă şi foarte frumos ilustrată. Reprezintă o lectură plăcută şi o recomand deci cu căldură tuturor 
celor care sunt interesaţi de plantele hardy. O singură observaţie – nu uitaţi o clipă că pot exista diferenţe 
semnificative între climatul din Denver (pe care se bazează experienţa autorului) şi climatul zonei în care locuiţi. 
Cartea nu poate oferi soluţii universale, dar vă poate lămuri asupra noţiunii de plantă hardy şi vă poate ajuta în 
înţelegerea unor principii de cultivare. O recomand deci cu… caldură! 
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Aeonium: In Habitat and Cultivation (Schulz Publishing, 2007) 
 

by Rudolf Schulz 
 

Rudolf Schulz is a well-known author of books on cacti 
and other succulent plants; for people knowing his 
works published until 2007 (Uebelmannia, Copiapoa) 
the choice of monographic approach of the genus 
Aeonium can be quite surprising. However, after 
reading the book it becomes much easier to 
understand his choice of writing about this puzzling 
genus: very popular but little known at the same time. 
In addition, as far as I know, this is the only 
monograph of the genus, which is a merit in itself. 
 
The author walks us through almost all customary 
threads: distribution, habitat types, general tips for 
care and propagation, pests and diseases, outdoor or 
dish gardening tips, main horticultural hybrids (also 
mentioning the wild hybrid swarms of New Zealand), 
and also presenting – one by one – all of the 34 
species currently recognized (plus several varieties), 
etc.. The amount of information provided is 
impressive. This book covers virtually everything one 
needed to know in order to confidently begin an 
extensive collection, including even the more 
challenging species of the genus. 
 
Each species is discussed in some detail - a minimum of 2 dedicated pages, beautifully illustrated and rich in 
information. Generally, the illustrations - very numerous and entirely suggestive - are outstanding from technical and 
artistic standpoint. Although the book does not excel in offering taxonomic details there is a complete index that 
includes both valid species with their varieties, cultivars and named hybrids, invalidated names and synonyms 
(excluding the historic names). 
 
It should be also highlighted that even if an easy and delightful read, it still remains fascinating for advanced 
collectors eager to explore Aeonium in more details. No wonder it remains – even after all these years later on – 
probably the most popular and sought after work of Rudolf Schulz. If we have to bring some criticism to the book - 
although addressing characteristics of each species – it lacks in more detailed descriptions of the plants, which is 
unfortunate considering that this is the only comprehensive reference for the genus. But overall the book is 
exceedingly useful and a treat for the puritan collector as for the less eager reader as well.  
Therefore our rating is 
 
 
 
 
 
 
4 
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Aeonium: In Habitat and Cultivation (Schulz Publishing, 2007) 
 

de Rudolf Schulz 
 

Rudolf Schulz este un binecunoscut autor de cărţi despre cactuşi şi alte plante suculente dar pentru cine cunoaşte 
lucrările publicate până în 2007 (Uebelmannia, Copiapoa) alegerea genului Aeonium ca subiect monografic poate fi 
surprinzătoare. Citind, devine însă uşor de înţeles faptul că nu a făcut decât să aleagă un gen paradoxal: foarte 
popular dar şi foarte puţin cunoscut în acelaşi timp. În plus, din câte cunosc, este singura monografie dedicată 
acestui gen, lucru care este un merit în sine.  
Autorul parcurge cam toate etapele obişnuite: o scurtă prezentare a genului, distribuţie,  tipuri de habitat,  sfaturi 
generale de îngrijire şi propagare a acestor plante, sfaturi de cultivare în grădini, boli şi dăunători, principalii hibrizi 
horticulturali (menţionând însă şi populaţiile hibride sălbatice din Noua Zeelandă), prezentarea – una câte una –  a 
celor 34 de specii (la care se adaugă diverse varietăţi) recunoscute în prezent, etc. Cantitatea de informaţii furnizate 
este impresionantă. Cartea cuprinde practic cam tot ce este necesar pentru a demara cu încredere o colecţie 
completă, care să cuprindă şi speciile mai dificile ale genului. 
Fiecare specie este tratată cu oarecare detaliu - un minimum de 2 pagini dedicate, foarte frumos ilustrate şi bogate în 
informaţii.  În general ilustraţiile – foarte numeroase şi întru totul sugestive sunt în marea lor majoritate de excepţie 
din punct de vedere tehnic şi artistic. Deşi nu excelează prin detalii taxonomice, cartea cuprinde un index complet 
care include atât speciile valide cu varietăţile lor, cât şi cultivarii şi hibrizii numiţi, numele invalide şi sinonimele (mai 
putin cele istorice). 
Trebuie subliniat şi faptul că este scrisă pe înţelesul tuturor, dar rămâne interesantă şi pentru colecţionarii avansaţi 
dornici să exploreze genul Aeonium. Nu este de mirare deci că a rămas – după atâţia ani de la publicare – cea mai 
populară şi căutată lucrare a lui Rudolf Schulz. Dacă este să reproşăm ceva acestei cărţi este faptul că – deşi sunt 
abordate caracteristicile fiecărei specii – nu există descrieri generale ale speciilor valide, ceea ce este regretabil 
ţinând cont de faptul că aceasta este singura referinţă monografică a genului. Cartea în ansamblu este însă atât 
extrem de utilă pentru colecţionarul puritan, cât şi un deliciu pentru cititorul mai putin avizat. 
Ratingul nostru este de    
 
 
 

 
 

 View from Marius Dumbrăian Collection (Brăila, Romania) Foto Titus Simen 
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Great news: The Little Spheroid Press announced a new 8 volume (!) 
series on mesembs by Steven Hammer! A series to look for in the 
years to come!  
The subject of the first volume will be The Titanopsis Group and is 
due by the end of this year. It will cover some 40 species grouped in 
9 genera (Aloinopsis, Deilanthe, Didymaotus, Ihlenfeldtia, 
Nananthus, Prepodesma, Tanquana, Titanopsis, and Vanheerdea). 
The book is expected to be both informative and a pictorial delight 
as it will include numerous habitat pictures and paintings from 
some of the best book illustrators. A preview can be downloaded 
from http://www.littlesphaeroid.com/. You can place pre-orders on 
the website. You can also order a pre-publication Collector's 
Editions (no post-publication copies will be available) but be aware 
that only 26 copies will be sold! 
 
 

 
 
Veşti bune: The Little Spheroid Press a anunţat recent o serie de 8 volume (!) dedicată mesembrianthemelor scrisă de 
Steven Hammer!  O serie de urmărit în anii care vor urma!  
Subiectul primului volum, care este prevăzut să apară cândva la sfârşitul acestui an, va fi Grupul Titanopsis.  Va trata 
aproximativ 40 de specii grupate în 9 genuri (Aloinopsis, Deilanthe, Didymaotus, Ihlenfeldtia, Nananthus, 
Prepodesma, Tanquana, Titanopsis și Vanheerdea). Cartea este aşteptat să fie atât informativă cât şi un deliciu 
pictorial întrucât va cuprinde numeroase forografii din habitat precum şi desene produse de câţiva din cei mai buni 
ilustratori de carte. Un capitol poate fi descărcat de pe http://www.littlesphaeroid.com/ . Pe acest website se pot 
plasa şi pre-comenzi. Se poate comanda de asemenea şi o Editie de Colectionar pre-publicaţie (nu vor fi disponibile 
exemplare după data oficială a apariţiei) dar trebuie să aveţi în vedere faptul că numai 26 de copii vor fi vândute! 
 

 
 

                               www.adariagarden.ro 

 
 
 
                   

Publishing Events 
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On line magazines 
Jurnal Informativ Acc Aztekium vine cu numărul 16, Septembrie 2012 – 

care este mai mult decât un simplu news-letter! – continuând publicarea unei 
serii de materiale interesante. Amintim aici atât noul episod al seriei despre 
genul Adenium, derulată pe parcursul a mai multor numere, cât și o incursiune 
prin Grădina Botanică din Praga. Este de notat că – exceptând numărul curent – 
restul numerelor din acest an pot fi descărcate de pe site-ul asociaţiei.  
 

The Informative Journal of Acc Aztekium is coming back with its 

latest issue - No. 16, September 2012 – and it is much more than a simple news-
letter! You can find interesting articles like a new episode of the series dealing 
with Adenium and a virtual tour through Prague Botanical Garden. In addition, 
the association brought it to the next level:  excepting the current issue, this 
year’s issues can be downloaded from their website.  

 

The Cactus Explorer Journal revine la împlinirea unui an, cu un alt număr 

de excepţie în care puteţi găsi, pe lângă secţiunile obișnuite ale revistei și o 
interesantă listă de articole, din care cităm următoarele: Ultima populaţie de 
Parodia rechensis; care este cea mai mare plantă tuberoasă din lume?; Echeveria 
brachetii o specie nou descrisă; Prima Aylostera; Mammillaria scheinvariana 
redescoperită?; Unele plante bizare din Australasia și Oceania etc. Mulţumim 
echipei redacţionale a acestei prestigioase reviste, pentru prompta menţionare a 
apariţiei noastre!  
 

Just in time to celebrate one year since its first appearance The Cactus 
Explorer Journal comes back with another exceptional issue, where you can 

find, beside the regular sections of the magazine, an extremely interesting list of 
articles from which we mention the following: The last population of Parodia 
rechensis; What is the world’s largest tuberous plant?; Echeveria brachetii A 

newly described species; The first Aylostera; Mammillaria scheinvariana rediscovered?; Some bizarre plants of 
Australasia & Oceania etc. We also wish to express our gratitude to the Editorial Team of this prestigious magazine 
for promptly mentioning the appearance of our first issue! 
 

Vă anuţăm Succulentopi@ la al doilea număr – al treilea trebuind să apară în 
curând. Ca extensie a site-ului “Le Cactus Francophone”, Suculentopi@ aduce și 
de această dată o serie de materiale interesante: Fișe de enciclopedie despre 
Pachycereae și cinci euforbii din Madagascar; Conophytum, Lithops & Co; Rebutia 
albiflora; Aizoaceae zise rustice; etc. Mulţumim pe această cale echipei Cactusului 
Francofon pentru introducerea Xerophiliei în biblioteca virtuală a site-ului, 
permiţând astfel o mult mai largă cunoaștere a publicaţiei noastre! 
 

We annonce you Succulentopi@ at its second issue – the third is due in few 
days. As an extension of the "Le Cactus Francophone" website, Succulentopi@ 
brings us one more time some very interesting reading material: Encyclopedic 
files on Pachycereae and five Euphorbia from Madagascar; Conophytum, Lithops 
& Co.; Rebutia albiflora; the so-called rustic Aizoaceae etc. We thank the Editorial 
Team of "Le Cactus Francophone" for allocating Xerophilia its own page in their 
virtual library, allowing thus a much wider range for our publication!   
 

Bits and Pieces 
 

http://aztekium.ro/�
http://aztekium.ro/�
http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm�
http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm�
http://www.cactusexplorers.org.uk/journal1.htm�
http://www.cactuspro.com/succulentopia/�
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Aymeric de Barmon La Psy Serre 
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vvvaaa   fff iii    pppuuubbbllliiicccaaatttăăă    îîînnn   NNNoooiiieeemmmbbbrrriiieee   222000111222...    MMMaaaiii    mmmuuulllttteee   rrraaattteee   dddeee   gggeeerrrmmmiiinnnaaarrreee   sssuuunnnttt   dddiiissspppooonnniiibbbiiillleee   pppeee   sssiiittteee---uuulll     

http://www.semeurs-de-cactus.fr 
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http://www.semeurs-de-cactus.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce veţi citi sau vedea în numărul următor? Printre altele – fotografii 

fabuloase cu Ariocarpus agavoides ‘sanlouisensis’ în habitat, de Cristian Perez Badillo; 
un prim articol dintr-o serie mai amplă "Thelocactus – un gen de plante fascinante" de 
Dag Panco; Thelocactus macdowelii de Mihai Crisbăşanu; o descriere amănunţită a 
unui hibrid natural neofit – Aeonium ‘Rangitoto’ de Eduart Zimer; şi nu în ultimul 
rând… o surpriză care dorim să rămână surpriză! 

What will you read or see in the next issue? Among other things – 

fabulous habitat Ariocarpus agavoides ‘sanlouisensis’ pictures by Cristian Perez Badillo; 
a first article of a more extensive series “Thelocactus – a fascinating Genus” by Dag 
Panco; Thelocactus macdowelii by Mihai Crisbășanu; an extensive description of a 
natural neophyte hybrid – Aeonium ‘Rangitoto’ by Eduart Zimer; and last but not least 
... a surprise we want to keep a surprise!  

Xerophilia Team        

http://www.adblps-graines-cactus.com/�
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