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Fig. 1 — AGAVE PARVIFLORA Torr. foto: A. J. A. Uitewaal
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____1
Het is opvallend hoe snel tegenwoordig een jaar verstrijkt. 

Komt dit omdat wij ons verbeelden, dat wij het zo druk heb
ben P Hoe dan ook het is een verademing als men eens op zijn 
gemak een poosje in zijn kas kan vertoeven, maar ook dan 
vliegen de uren veel te snel om, vooral wanneer er bovendien 
geïnteresseerd bezoek is.

Wij vonden de heer Dr. B. K. Boom bereid de taak van 
onze redacteur, de heer H. van der Velde, over te nemen, om
dat de laatste beslist te zwaar belast was en verschillende keren 
reeds om hulp gevraagd had.

Van januari af dienen derhalve alle stukken voor de redac
tie te worden gezonden aan Dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, 
Wageningen.

Van deze plaats willen wij gaarne de heer Van der Velde 
bedanken voor al hetgeen hij sedert 1957 als redacteur van 
Succulenta heeft gedaan.

Ook hopen wij, dat de nieuwe vorm van Succulenta U zal 
aanstaan. Met de beschikbare geringe middelen als gevolg van 
de beslist lage contributie, hebben wij het beste trachten te 
bereiken.

Wij spreken de hoop uit, dat onze mooie en boeiende lief
hebberij ook in dit nieuwe jaar moge bloeien en groeien en ons 
tot geestelijke steun zijn in het jachtige dagelijkse leven.

Met de beste wensen voor U allen in het jaar 1962 en voor 
Succulenta en onze planten in het bijzonder mogen wij deze 
jaarlijkse inleiding besluiten.

A happy and prosperous New Year!
Une bonne année!
Ein glückliches Neues Jah r!
Deseamos un próspero y weliz Ano Nuevo !

A. F. H. BUINING,
voorzitter.
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FRIEDRICH RITTER -  Arica -  Chili

Pyrrhocactus dimorphus Witter spec. nova
PYRRHOCACTUS DIMORPHUS, planta hemisphaerica, paene nigra, 
2—6 cm 0 ;  radix apice angustata; costae 13—16, obtusissimae, 3—6 mm 
altae, in tuberculis divisae, areolis albis, 10—15 mm remotis; spinae in 
plantis adultis 8—12, nigrae vel flavae, 1—2 cm longae, centrales 1—3, 
verticaliter positae, in plantis juvenilibus 6—10, omnes radiales, 2—5 mm 
longae; flores 30—35 mm longi; ovarium albolanatum; camera nectarifera 
cylindracea, 1 V2 —2  mm longa, aperta; tepala lutea vel brunneolutea; fruc
tus ruber; semina atrobrunnea, minute costatula.

P l a n t  vrijwel zwart (din 6164 iets 23 U), door de zon dikwijls bruin 
gebrand, enkel of na beschadiging iets spruiten vormend, slechts iets boven

Fig. 2 — PYRRHOCACTUS DIMORPHUS Ritter SPEC. NOVA op 
de berghellingen van Coquimbo. foto: Friedr. Ritter.

de grond uitkomend tot half kogelvormig, bloeirijpe planten 2—6 cm dik, 
top verzonken, nauwelijks bedoornd, dikke witte penwortel met vernauwde 
hals.

R i b b e n  in jeugdstadium opgelost in knobbels en reeds bloeibaar 
wordend als de knobbels Vi cm 0  en 3—4 mm hoog zijn; knobbels zeer 
stomp, achter de areolen iets naar boven stomp afgeknot; later duidelijk
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13—16 ribben, zeer stomp, 3—6 mm hoog, bij de knobbels 6—10 mm breed, 
daar tussen in smaller en ongeveer half zo hoog; de knobbels % —IV2 cm 
lang, naar achteren met uitstekende stompe kin van enkele mm lengte die 
niet naar boven omgebogen is.

A r e o 1 e n met witte vilt, nauwelijks verzonken, in eerste bloeista-

Fig. 3 — PYRRHOCACTUS DIMORPHUS Ritter SPEC. NOVA in 
de natuur gefotografeerd. foto: Friedr. Ritter.

dium nauwelijks meer dan 2 mm lang en 1 mm breed, later tot ongeveer 
8 mm lang en 4 mm breed en 1—1V2 cm van elkaar verwijderd, op de bui
tenkant van de knobbels.

D o r e n s  in eerste bloeistadium alleen randdorens, 6—10 van 2—5 
mm lengte, zwart tot bijna wit, dun, zijwaarts gericht, meestal naar de 
plant gebogen; bedoorning van grotere planten zeer verschillend, met 
krachtige stekende dorens, die behalve in het midden der areolen, ook aan 
de rand kunnen voorkomen, rand- en middendorens niet van elkaar te 
onderscheiden, duidelijke middendorens slechts 1—3 boven elkaar, alle 
meestal iets gebogen, zwart tot bruin of geelachtig en in totaal circa 8—12, 
de krachtigste 1—2 cm lang, enkele meestal dun en kort.

B l o e m  3—3% cm lang, reukloos, dicht bij de top, gegevens van 
twee planten op de groeiplaats.

V r u c h t b e g i n s e l  4—6 mm lang en breed, bruingroen tot groen 
met minimaal kleine smalle geelachtig tot roodachtige schubjes met veel 
witte vlokjes wol in de oksels.

N e k t a r r u i m t e  1% —2 mm lang, 2—3 mm breed, tubevormig, 
honinggeel met roodachtige bodem, naar boven bleek, zonder wandver- 
dikking, boven vrijwel open.
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B l o e m b u i s  7—8 mm lang, boven 8—9 mm breed, trechtervormig, 
buitenkant bruinroodachtig of iets grijsachtig, bekleed als vruchtbeginsel, 
bovendien met zeer fijne zachte geelachtige borstels, die echter ook kun
nen ontbreken.

M e e l d r a d e n  geelachtig wit, naar boven ook iets roodachtig 
bruin; inplanting ontbreekt op de bovenste 2 mm van de bloembuis; helm- 
knopjes crème; meeldraden 6—10 mm lang, de bovenste nauwelijks langer 
dan de onderste; helmknopjes komen ongeveer van de bovenhelft van de 
basis van de bloembladen tot boven % van de bloemkroonhoogte.

S t a m p e r  bleek bruinachtig geel, 20—22 mm lang, waarvan 4 mm 
betrekking hebben op de 8—10 geelachtige tot roodachtig bruine samen
neigende stempels, die boven de helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e n  17—19 mm lang, 3—4 mm breed, kort toegespitst, 
lichtgeel tot bruingeel, meer witte rand, de buitenste bruiner.

V r u c h t  IV2 cm lang, 1—114 cm dik, roodachtig, bekleed als vrucht
beginsel; vruchtnapje 5—8 mm 0 ; zaadlijsten alleen in de bovenste helft 
van de vrucht, met elkander verbonden; zaadknoppen tamelijk sappig, ver
drogend; rond gat in de bodem.

Z a a d  1 mm lang, 0,8 mm breed, 0,6 mm dik, onderaan smaller, rug
zijde krachtig gewelfd, gekield; zaadhuid bruinzwart, met niet krachtige 
rimpels; hilum wit, rond, middelmatig groot, aan het aan de buikzijde af
geknotte, spitse ondereinde.

G r o e i p l a a t s  op de rotsheuvels van Coquimbo, zeldzaam.
S y s t e e m :  nauw verwant met Pyrrhocactus fuscus (Muehlpf.) Rit- 

ter (synoniem met Echinocactus jussieui Monv.). In de omgeving van La 
Serena vindt men dikwijls hybriden van Pyrrhocactus dimorphus Ritter met 
Pyrrhocactus wagenknechtii Ritter.

H o 1 o t y p e gedeponeerd in het botanisch museum en herbarium 
te Utrecht, Holland.

Deze soort werd door mij in november 1957 gevonden en draagt het 
veldnummer FR 707.

Vert.: A. F. H. BUINING.

RECTIFICATIE : Tot onze spijt is in het artikel Pyrrhocactus totora- 
lensis een hinderlijke fout geslopen. Op pagina 132, laatste regel staat als 
veldnummer aangegeven FR 495, dit moet zijn : FR 492. Wij verzoeken 
u deze correctie op pagina 132 aan te tekenen ter voorkoming van abuizen.

NUTTIGE WENKEN.
Mochten uw planten door stof of door roet van een kacheltje vuil geworden zijn 

dan kan men ze gemakkelijk schoon krijgen door ze te wassen. Maak een lauw sopje 
van g r o e n e  zeep, en boen, met een zeer zachte borstel en veel water de plant 
schoon.

In geen geval mag men synthetische wasmiddelen gebruiken. Let er vooral op, 
dat alle zeepresten na het wassen goed weggespoeld worden. Het grondmengsel mag 
beslist niet met zeepsop in aanraking komen, zodat men het beste doet de plant tijdens 
het verpotten te wassen. In dat geval is het nuttig de wortelkluit in een doekje te 
wikkelen, zodat de aarde de plant niet vuil kan maken. Probeer u het ook eens, uw 
vuilste grijsaard wordt weer zuiver wit.
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J. C. VAN KEPPEL

X  Pachyveria ^Icicige & Sckmidt

Pachyveria Haage & Schmidt, Hauptverzeichnis, 1926, 193, nom,; 
E. Walth. in Cact. & Succ. Journ., 3, 13 (1931), nom.; 6, 53 (1934), 
nom.
Echephytum Gossot in Notre Valléè, 1938, 38, nom., ex Jacobsen, 
Handb. Sukk. Pfl., 1, 451 (1954).
Urbiphytum Gossot l.c., nom., ex Jacobsen, l.c., 2, 1119 (1954). 
Pachyranthia E. Walth. in Cact. & Succ. Journ., 3, 11 (1931) nom.

Pachyveria (Echeveria DC X Pachyphytum Link, Klotzsch ó- 
Otto), plantae caulescentes; folia plerumque oblongo-spatulata, in
terdum cylindrica; inflorescentia simplex, bracteis parvis deciduis 
vel inflorescentia ramosa bracteis foliaceis persistentibus; corolla 
campanulata basi cum vel sine squamulis.
Typus : Echeveria scheideckeri de Sinet.

Stamvormende planten, meest met verlengde rozetten, tot 30—40 cm 
hoog; bladeren meest langwerpig-spatelvormig, soms bijna cylindervormig, 
convex aan de onderzijde, meestal concaaf aan de bovenkant, groen, soms 
blauwachtig berijpt en enigszins roodachtig overwaasd; bloeiwijze oksel- 
standig, enkelvoudig en dan met niet sterk ontwikkelde, spoedig afvallende 
schutbladen, soms ook 2-3-voudig vertakt en met bladachtige, blijvende 
schutbladen (zoals bv. bij Echeveria gibbiflora); kelkbladeren aanliggend; 
kroon klokvormig, lichtrood, soms gestippeld of gevlekt, aan de binnen
zijde met of zonder schubjes aan de voet.

Sinds rond 1870 hebben de kwekers S c h e i d e c k e r ,  D e l e  u i l ,  
d e  S m e t  e.a. hybriden van Pachyphytum en Echeveria in omloop ge
bracht en deze planten werden, zowel in de literatuur als bij kwekers en 
liefhebbers onder verschillende benamingen aangetroffen.

Vele van deze kruisingen zijn weer verloren gegaan, maar tot op heden 
heeft een deel zich in onze succulentenverzamelingen kunnen handhaven, 
deels vanwege hun goede eigenschappen, ook als handelsplant, waardoor 
zij zelfs in de massacultuur regelmatig voorkomen.

Wanneer men zich afvraagt of het zin heeft aan deze hybriden aan
dacht te schenken, zouden wij dit niet ontkennend willen beantwoorden. 
Immers, het feit, dat sommige van deze hybriden zich reeds bijna honderd 
jaar hebben kunnen handhaven, is op zichzelf belangrijk genoeg om aan 
deze planten enige artikelen te wijden.

Het feit, dat Pachyphytum en Echeveria zeer gemakkelijk zijn te krui
sen wijst er op, dat beide geslachten naverwant zijn. Toch zijn de ken
merkende verschillen van dien aard dat, toen L i n k ,  K l o t z s c h  en 
O 11 o de eerste soort van het eerstgenoemd geslacht in 1841 beschreven,
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deze Pachyphytum bracteosum  noemden, ondanks het feit, dat het geslacht 
Echeveria reeds in 1828 door D e  C a n d o l e  opgesteld was.

Sommige botanici zoals L i n d l e y ,  M o r r e n ,  B e r g e r ,  etc. reken
den ze later wel tot het geslacht Echeveria. B a k e r ,  die het geslacht 
Echeveria niet erkende bracht hen bij Cotyledon onder. Maar R o s é ,  later

Fig. 4 — X PACHYVERIA ’SCHEIDECKERI CRISTATA’
Kamvorm met kortere bladeren dan het type. De groei is vrij sterk, regelmatig 
moeten de normale uitlopers weggenomen worden. Daar cristaatvormen van Eche- 
verioideae soms sterk op elkaar gelijken zijn normale uitlopers van deze vorm (zie 
afbeelding op pag. 10) afgenomen en tot bloeibare exemplaren opgekweekt.

foto: de Klark.

ook B e r g e r  en de specialist E r i c  W a l t h e r ,  hielden zich aan de 
geslachtsnaam Pachyphytum, die thans algemeen erkend wordt.

Opmerkelijk is, dat men lang op het standpunt gestaan heeft, dat 
Echeveria en Dudleya dermate verwant waren, dat men Dudleya ook tot 
de Echeveria’s rekende. Dit, terwijl kruisingen tussen Echeveria en Dud
leya waarschijnlijk alleen theoretisch bekend zijn (zie artikel Echeveria 
spiralis, Succ. 1960, 69).

Het kenmerkende verschil tussen Pachyphytum en Echeveria is ge’e- 
gen in het voorkomen van schubvormige aanhangsels aan de basis van de 
binnenzijde van de kroonbladen bij Pachyphytum.

Verder bezitten Pachyphytums meest aanliggende, soms zeer grote
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kelk- en schutbladen, uitgezonderd 
Pachyphytum heterosepalum (zie Suc
culenta 1959, pag. 6), die afstaande kelk
bladeren heeft en als een overgang naar 
het geslacht Echeveria beschouwd kan 
worden. De bloeiwijze van Pachyphytum 
is altijd een on vertakte knikkende tros 
met naar één zijde gekeerde, hangende, 
klokvormige bloemen.

De bloeiwijze van Echeveria is zeer 
variabel, soms enigszins gelijkend op die 
van Pachyphytum, maar altijd zonder 
de genoemde schubjes op de bloem- 
kroonbladeren.

De bladeren van Pachyphytums zijn 
meestal vrij dik, vandaar de naam „dik- 
blad”, in tegenstelling tot de Echeve- 
ria’s, die meestal dunnere bladeren be
zitten.

De naam X  Pachyveria, die H a a g e 
en S c h m i d t  in 1926 voor het eerst 
in hun catalogus voor de kruisingen ge
bruikten, is, hoewel deze naam reeds 
algemeen ingeburgerd is, nooit geldig 
beschreven. Aangezien het zeer moeilijk 
is op grond van uiterlijk waarneembare 
kenmerken dit kunstmatig geslacht te 
omschrijven, is dit toch noodzakelijk om 
de naam Pachyveria voor deze hybriden- 
groep te kunnen handhaven.

Fig. 5. — Bloeiwijze van Pachyveria 
’Scheideckeri’ . 1. schutblad;

2. bloemknop; 3. bloem.
Tek.: T. v. K.-v. R.

Aanvankelijk werden deze hybriden vrij willekeurig beschreven b.v. 
als Echeveria scheideckeri, Echeveria clavifolia, etc., of als Pachyphytum, 
zoals Pachyphytum pachyphytoides en Pachyphytum sodale. W a l t  her ,  
(literatuur, zie boven) die een uitgebreide studie van de Pachyveria’s 
maakte, gebruikte in zijn monografie (1934) ook deze naam, maar gaf ook 
geen beschrijving van het geslacht.

Het is duidelijk, dat het ongewenst is een splitsing in een groep hybri
den te maken, die duidelijk aantonen bij elkaar te horen en het is daarom 
noodzakelijk de naam Pachyveria te valideren. Op grond van het al of 
niet aanwezig zijn van de schubvormige aanhangsels op de bloemkroon- 
bladeren is wel een verdeling in twee groepen mogelijk, maar dit heeft 
slechts waarde als hulpmiddel bij het determineren der cultivars. Soms 
worden vrijwel identieke vormen slechts door dit kenmerk onderscheiden. 
Bij de oudere beschrijvingen is dit kenmerk niet altijd vermeld, wat het 
met zekerheid vaststellen van de namen van bepaalde hybriden bemoei
lijkt.

Volledigheidshalve geven wij hier een overzicht van de in de literatuur 
beschreven cultivars, gerangschikt volgens bovengenoemde kenmerken. Bij 
de meer uitvoerige bespreking der cultivars komen wij nog nader op een 
en ander terug.
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a. Planten met schubvorniige aanhangsels op de bloembladeren

X  Pachyveria 

X  Pachyveria 

X  Pachyveria 

X  Pachyveria 

X  Pachyveria 

X  Pachyveria 

X  Pachyveria

cv. ’Sohrina’

cv. ’Sodalis’

cv. ’Clavata’

cv. ’Pachyphytoides’

cv. ’Mirabilis'

cv. 'Glauca'

cv. ’E. O. Orpet’

syn. E. X  sobrina Berger 
(1904)
syn. E. X  sodalis Berger 
(1904)
syn. X  Pachyveria clavata
Walther (1934)
syn. £ . X  pachyphytoides
de Smet ex Morren (1874)
syn. E. X  mirabilis Deleuil
(1874)
syn. Pachyveria glauca, 
Haage & Schm. (1926) 
syn. Pachyveria E. O. Orpet 
Walther (1934)

b. Planten zonder schubvormige aanhangsels op de bloembladeren

X  Pachyveria cv. ’Scheideckeri’ syn. E. X  scheideckeri
de Smet (1877)

X  Pachyveria cv. ’Albo-carinata’ syn. E. X  scheideckeri var.
albo-carinata hort. ex Walth. 
(1934)

X  Pachyveria cv. 'La Rochette’ syn. Pachyveria La Rochette
no. 1, Walther (1934)

X  Pachyveria cv. 'Clevelandii' syn. Pachyveria clevelandii
hort. ex Walther (1934)

X  Pachyveria cv. 'Mrs Scannavino' syn. Pachyveria Mrs Scanna-
vino Walther (1934)

c. Planten waarvan dit kenmerk niet bekend is
X  Pachyveria cv. 'Clavifolia' syn. E. X  clavifolia, Deleuil

ex Morren (1874)
X  Pachyveria cv. ’Spathulata’ syn. E. spathulata Deleuil ex

Morren (1874)

Verder is er een aantal planten, kennelijk ook kruisingen tussen Pachy- 
phytum en Echeveria, die echter door het ontbreken van gegevens over 
de herkomst niet definitief in het geslacht Pachyveria geplaatst kunnen 
worden. Hiertoe behoren o.a. ook onderstaande nomina nuda (namen zon
der beschrijving).

X  Echephytum paradoxum Jac. (1954), syn. Echeveria p. Gossot (1938) 
X  Pachyveria (?) glossoides Gossot (1954)
X  Pachyveria 'Guichnettiï hort.
X  Pachyveria 'Leslei', Johnson Cat. (1954)
X  Pachyveria morreniana Walth. (=  Ech. morreniana Deleuil 1874?) 
X  Pachyveria roseana Jac. (1954)
X  Pachyveria 'White Nun’ Johnson Cat. (1954)
X  Urbiphytum albo-mucronatum Gossot (1938)
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x PACHYVERIA cv. 
’SCHEIDECKERI'

Echeveria scheideckeri de Smet 
in Rev. liort. belg., 3, 148 (1877), 
nom., in Rev. hort. 1877, 254. 
Pachyveria scheideckeri (de Smet) 
Walth. in Cact. and Succ. Journ. 
(U.S.) 6, 55 (1934), nom. illeg.; 
Jacobsen, Handb. 2, 903 (1954).

Tot de gemakkelijkst 
herkenbare hybriden behoort 

ongetwijfeld Pachyveria 
’S c h e id e c k e r idie omstreeks 
1870 gewonnen werd door 
Peter Scheidecker te Mün- 
chen, uit Pachyphytum brac- 
teosumy^Echeveria secunda.

Berger, (Gartenflora, 
1904, 205) gaf een duidelijke 
zij het ongeldige beschrijving 
van deze plant, daar hij drie 
geslachtsnamen, nl. Sedum, 
Cotyledon en Echeveria, 
naar keuze vermeldde.

Het is wel één van de 
meest algemeen verspreide 
Pachyveria’s, niet in ’t minst 

door de goede eigenschappen als handelsplant, reden waarom men haar 
in de massacultuur regelmatig aantreft. De bloemen verschijnen vrijwel 
het gehele jaar door, ook in de winter.

Naast de normale vorm, waarvan de bladeren dikwijls witgestreept 
zijn, treffen wij nog een bonte- en een cristaatvorm aan.

Fig. 6 — PACHYVERIA SCHEIDECKERI, 
een cultuurhybride van P. bracteosum 

X E. secunda, foto: de Klark.

Korte beschrijving van deze cultuurhybride :

Zodenvormende planten met korte stam, ongeveer 25 cm hoog wor
dend. Bladeren zeer talrijk, enigszins langwerpig-omgekeerd eivormig, 
— 6—7 cm lang, 1—2 cm breed, 5—7 mm dik. Bovenzijde blad vlak of iets 
hol, onderzijde gewelfd en gekield. Kleur blauwgroen, wit berijpt, aan de 
top een fijn, scherp spitsje. Bladeren zowel aan de boven- als onderzijde 
veelal met witte strepen. Kelkbladeren aangedrukt, ongelijkvormig, korter 
dan de oranjerode, geel gespitste kroonbladeren. Schubvormige aanhang
sels op de kroonbladeren rudimentair of geheel ontbrekend. Bloeiwijze 
is een meest enkelvoudige, naar één zijde gekeerde, aan de top overhan
gende tros. Steriele schutbladen aan de bloemstengel klein en spoedig ver
drogend.

(Wordt vervolgd).
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Boekbespreking
Backeberg, Curt, Hamburg-Volksdorf, Duitsland. DIE CACTACEAE, 
Handbuch der Kakteenkunde, 6 Bande. Band V: Cereoideae (Boreocac- 
tinae). Mit 737 zum Teil farbigen Abbildungen in Text und 44 Tafeln. 
XXXIX—XLIV, S. 2631-3544, 17 x 24 cm 1961. Lederin mit farb. Schutz- 
umschlag, 107.— DM.

Met de verschijning van dit vijfde deel 
van „die Cactaceae” heeft Curt Backeberg 
zijn werk voltooid, zij bet dat nog een 
zesde deel zal verschijnen met aanvullin
gen en sedertdien verschenen nieuwe be
schrijvingen. Ook zal in het zesde deel een 
alfabetische naamlijst worden gepubli
ceerd, die door velen met vreugde zal 
worden begroet en die dit omvangrijke 
werk aanzienlijk bruikbaarder zal maken.

De stof die in dit vijfde deel behandeld 
wordt is vooral ook voor de liefhebbers 
uitermate belangrijk, omdat het hier ge
slachten betreft waarvan soorten in vrijwel 
elke verzameling voorkomen.

Backeberg behandelt de geslachten en 
soorten op de hem bekende wijze, terwijl 
een schat aan literatuur vermeld wordt. 
Evenals in de vorige delen, zijn de illus
traties ook hier weer voortreffelijk ver
zorgd. Van vrijwel elke soort is een scher
pe, duidelijke foto aanwezig, dikwijls meer 
dan een, terwijl macro-foto’s waar nodig 
een nog duidelijker beeld van de plant 
geven.

Al met al heeft Backeberg ook met deze 
publicatie de liefhebbers een grote dienst 
bewezen. De vakman zal niet zonder dit 
werk kunnen.

Behandeld worden de geslachten Echi- 
noeactus, Homaloeephala, Astrophytum, 
Sclerocactus, Leuchtenbergia, Neogomesia, 
Ferocactus, Hamatocaetus, Eehinofossulo- 
cactus, Thelocactus, Echinomastus, Utahia, 
Pediocactus, Gymnocactus, Strombocactus, 
Obregonia, Toumeya, Navajoa, Pilocan- 
thus, Turbinicarpus, Aztekium, Lophopho- 
ra, Epithelantha, Glandulicactus, Ancistro- 
cactus, Neolloydia, Neobesseya, Escobaria, 
Lepidocoryphantha, Coryphantha, Roseo- 
cactus, Encephalocarpus, Pelecyphora, 
Solisia, Ariocarpus, Mammillaria, Porferia, 
Krainzia, Phellosperma, Dolichothele, 
Mamillopsis, Cochemiea.

Zoals gezegd, geslachten, die bij onze 
liefhebbers zeer in de smaak vallen. Ten 
aanzien van verschillende geslachten zal 
echter het laatste woord nog niet gespro
ken zijn.

A. F. H. Buining.

STUDIËN, BOTANISCHE. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Troll, 
Direktor des Botanischen Instituts und Botanischen Gartens der Universi- 
tat Mainz, und Prof. Dr. Hermann von Guttenberg, ehem. Direktor des 
Botanischen Instituts und Botanische Gartens der Universitat Rostock. 
Heft 12.
DIE ENTWICKLUNGSLINIEN DER TRIBUS PACHYCEREAE 
F. Buxb. (Cactaceae-Cereoideae). Von Prof. Dr. Franz Buxbaum, Univ. 
Dozent, Judenburg/Oesterreich. Mit 55 Abbildungen im Text. V, 107 
Seiten. 16.7 x 24 cm, Broschiert 15.50 DM.

In de hierboven vermelde studie van 
Prof. Dr. F. Buxbaum behandelt deze het 
tribus Pachycéreae F. Buxb.

Na de morphologische grondbeginselen 
van bloem, vrucht, zaad en habitus van 
de tot dit tribus behorende planten be
sproken te hebben, komt hij tot bestude
ring van de daartoe behorende geslachten. 
Hierna worden de geslachten in phyloge- 
netisch opzicht behandeld, waarna zij geo
grafisch worden bezien. Tot slot komen uit 
deze studie voort een aantal nieuwe com
binaties en synoniemen.

Hij komt dan tot de volgende indeling : 
Subtribus 1. Pterocereinae F. Buxb.

Pterocereus Mac Dougal & Miranda.
Escontria Rosé.

Subtribus 2. Pachycereinae F. Buxb. 
Heliabravoa Backbg.
Pachycereus (Berg.) Br. & Rosé. 
Pseudomitrocereus Bravo & F. Buxb.

Subtribus 3. Stenocereinae F. Buxb. 
Stenocereus (Berg.) Ricco.
Carnegiea Br. & Rosé.
Lophocereus (Berg.) Br. & Rosé.

Subtribus 4. Cephalocereinae F. Buxb. 
Neobuxbaumia Backbg. emend. 
Daws. & F. Buxb.
Mitrocereus Backbg. emend. Bravo. 
Cephalocereus Pfeiff.

Subtribus 4. Myrtillocactinae F. Buxb. 
Polaskia Backbg.
Myrtillocactus Gons.
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De volgende geslachten worden als sy
noniemen verwezen :

Anisocereus Backbg. naar Escontria 
Rosé.

Backebergia Bravo naar Mitrocereus 
Backbg. emend. Bravo.

Haseltonia Backbg. naar Cephalocereus 
Pfeiff.

Hertrichocereus Backbg. naar Steno- 
cereus (Berg.) Ricco.

Isolatocereus Backbg. naar Stenocereus 
(Berg.) Ricco.

Lemaireocereus Br. & Rosé naar Steno
cereus (Berg.) Ricco.

Marshallocereus Backbg. naar Stenoce
reus (Berg.) Ricco.

Neodawsonia Backbg. naar Cephalo
cereus Pfeiff.

Pilosocereus Byles & Rowl. naar Cepha
locereus Pfeiff.

Ritterocereus Backbg. naar Stenocereus 
(Berg.) Ricco.

Rooksbya Backbg. naar Neobuxbaumia 
Backbg. emend. Daws. & F. Buxb.

Het zal de liefhebbers langzamerhand 
wel gaan duizelen, maar het is nu een
maal onvermijdelijk dat botanische inde
lingen sterk aan veranderingen onderhe
vig zijn, omdat uitvoerige studies het in
zicht in deze materie steeds meer verdie
pen en naar wij hopen tenslotte vereen
voudigen. A f . h . Buining.

Backeberg, Curt, Hamburg-Volksdorf, Duitsland. W UNDERW ELT KAR
TEEN. Mit 176 zum Teil farbigen Abbildungen im Text, 242 Seiten, 
18,7 x 27 cm 1961, Ganzleinen 19,50 DM.

Curt Backeberg is een meester in de 
vertelkunst, vooral wanneer het gaat om 
cactussen. In bovengenoemd werk brengt 
hij de romantiek van de cactussenwereld 
nader tot ons, zowel in woord als in beeld. 
Hij vermeldt een vrij groot aantal gedich
ten, die op de cactussen betrekking heb
ben. De laatste 65 bladzijden zijn gewijd 
aan een alphabetische opsomming van de 
vele geslachten en de vermelding van een 
aantal daartoe behorende soorten.

Voor de gewone liefhebber is dit een

bijzonder prettig geschreven, fraai boek, 
ook als naslagwerk wat de laatste 65 blad
zijden betreft. Menigeen zal dit boek zeer 
gaarne in zijn boekenkast zien prijken. 
Ook voor niet kenners van cactussen is het 
zeer lezenswaardig en het zou mij niet 
verbazen als door het lezen liefhebbers 
gewonnen worden.

Alle drie genoemde werken worden uit
gegeven bij: VEB, Gustax Fischer Verlag, 
Jena, Villenagng 2, Oost-Duitsland.

A. F. H. Buining.

De „Hofstadbloem"
De belangstelling voor de jubileumten

toonstelling „Hofstadbloem”, die van 19 
tot en met 29 april in de Haagse Hout- 
rusthallen wordt gehouden, is zo groot, 
dat nu al tachtig procent van de ruimte, 
bestemd voor kwekers (ruim 5.000 vier
kante meter) is volgeboekt. Veertig tot 
'vijftig deelnemers uit de kwekerswereld 
zullen de fleurige aankleding van Hout- 
rust voor hun rekening nemen.

Met een stand van ongeveer 600 m2 zal 
de Kring Bloemenveilingen van de Ver
eniging „De Nederlandse Bloemisterij” de 
grootste inzender zijn. Snijbloemen, pot
planten en alle bekende voorjaarsproduk- 
ten gaan deze inzending een fleur geven, 
het 25-jarig bestaan van Houtrust en Hof
stadbloem waardig. Twee deskundigen 
zullen hun beste krachten geven aan de 
vormgeving van deze grote stand: Cock 
Veldhuis uit Hillegom en J. Berg Smit uit

Noordwijkerhout. Door het verzorgen van 
Nederlandse inzendingen op buitenlandse 
bloemententoonstellingen hebben zij grote 
naam gekregen op dit gebied.

Uit alle delen van ons land zijn toezeg
gingen voor deze expositie (waarmee dus 
een dubbel jubileum wordt gevierd) bin
nengekomen. Onder meer uit Aalsmeer, 
Rijnsburg, Boskoop, Utrecht en het West- 
land. Het zullen voornamelijk kasproduk- 
ten zijn, waarmee deze bedrijven de ex
positie tot een groots evenement zullen 
maken. Met behulp van orchideeën, tul
pen, narcissen, rozen, anjers en seringen 
zal dit voornemen worden verwezenlijkt. 
Een extra-ruimte van ongeveer 2000 m2 
is gereserveerd voor bedrijven, instellin
gen e.d. die rechtstreeks of zijdelings bin
dingen met de kwekers hebben en daar
van in (uiteraard bloemen-rijke) inzendin
gen zullen getuigen.
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Opgepast: aaltjes!
Bij zonnig weer zullen vele kaktusliefhebbers reeds beginnen te denken aan de 

jaarlijkse werkzaamheden van het verpotten of verplanten. Wat heeft het verpotten 
nu te maken met aaltjes. Niet veel denkt u misschien, maar toch kunnen die aaltjes 
ons veel last berokkenen. U weet wellicht wat aaltjes zijn en welke schade ze kunnen 
toebrengen. Voor de geïnteresseerde lezers verwijzen wij naar een artikel in „Cactus- 
weelde”, no. 1. van 1961, waar het leven en de bestrijding van de aaltjes beschreven 
staan.

Twee soorten zijn vooral schadelijk voor de sukkulente planten, nl. het wortel- 
knobbelaaltje (M eloidogyne arenaria Eup.) en het wortelcystenaaltje (Heterodera cacti). 
Vooral met de schadelijke invloed van deze twee soorten zullen wij moeten rekening 
houden bij het gereedmaken van de verpotgrond. Er zijn ook nog enkele andere scha
delijke Meloidogyne-soorten, maar hun levenswijze en hun bestrijding komt overeen 
met wat wij hieronder zullen beschrijven.

I. W ORTELKNOBBELAALTJE, M eloidogyne arenaria Eup.

Deze soort is kosmopoliet, d.w.z. zij komt voor in de gehele wereld. Het is even
wel vooral schadelijk in warme streken, terwijl in koudere streken de ontwikkeling sterk 
geremd wordt Wij kunnen dus met deze soort af te rekenen hebben in onze warm 
gehouden kassen.

De aaltjes zijn heel klein en met het blote oog onzichtbaar. Zij dringen vanuit de 
grond de wortel van de plant binnen en leven daar ten koste van de plantensappen. 
Na zekere tijd vormen de aaltjes rond zich een kapsel of cyste, waardoor de wortels 
ter plaatse gaan opzwellen tot gallen van soms meer dan 2 cm diameter. Hoe dit juist 
gebeurt laten wij hier buiten beschouwing. In die gallen vindt men naast de manne
lijke en vrouwelijke dieren de eieren.

Het wortelknobbelaaltje wordt minder aangetroffen op kaktussen, maar het kan 
in grote mate voorkomen op bijna alle andere sukkulente planten. De Crassulaceae zijn 
heel sterk vatbaar ervoor.

BESTRIJDING: men moet de aangetaste wortels afsnijden, daarna inpotten in verse 
grond. Maar ook die grond kan besmet zijn, zodat deze eerst ontsmet moet worden. 
Er zijn verscheidene producten in de handel, die met goed gevolg voor dit ontsmetten 
gebruikt kunnen worden. Men moet er vooral op letten de voorgeschreven handeling 
goed uit te voeren. De overgebleven wortels kunnen evenwel nog altijd een bron van 
besmetting blijven vormen, zodat het meestal toch beter is de plant opnieuw te stek
ken, hetgeen bij vetplanten gemakkelijk kan gebeuren.

Alle grond, die met de planten of met de potten in aanraking geweest is, moet 
ontsmet worden; dit geldt eveneens voor de turf of de as. Dit ontsmetten kan gemak
kelijk gebeuren door een heet waterbad.

II. WORTELCYSTENAALTJE, H eterodera cacti.
Deze soort heeft een heel andere levenswijze dan de voorgaande. De aaltjes 

dringen vooral bij kaktussen en Euphorbias enkel met de kop in de wortels van de 
planten en dan vooral in de worteluiteinden. Na de bevruchting vormt het wijfje dui
zenden eieren, waarmede het tot barstens toe opgevuld is. Rond het wijfje wordt een 
cyste gevormd, die na zekere tijd met niets anders dan eieren gevuld is. De wortels 
van de plant sterven af, zodat bij zware aantasting de kaktussen bijna wortelloos zijn. 
De cysten zijn met het blote oog zichtbaar; het zijn bruine bolletjes met een diameter 
van ongeveer 1 mm.

BESTRIJDING : Daar deze soort aaltjes niet voorkomt in onze streken, is het 
overbodig alle verse grond te ontsmetten, maar niemand kan het riskeren alle aange
taste planten te verpotten in verse grond. Ook de potten, de tabletten en de bakken 
moeten gereinigd worden. Men kan bijv. de potten in kokend water dompelen. Hoe 
hoger de temperatuur, hoe minder langdurig deze onderdompeling noodzakelijk is, 
bijv. 30 minuten in water van 50° C. Het spreekt vanzelf, dat de aangetaste wortels 
weggesneden en de nog gezonde wortels goed afgeborsteld moeten worden. Ook de 
grond in de tabletten of in de bakken moet hernieuwd worden.
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BESLUIT :

Indien er aaltjes voorkomen op onze planten zullen wij er dus rekening mee moe
ten houden bij het verpotten. Wij herhalen hier nogmaals wat wij kunnen doen om 
ze weg te krijgen :
1. De planten, vooral die met een fijn wortelgestel, enten op een onderstam met 

een goed ontwikkeld wortelgestel, b.v. Trichocereus spachianus, waarvan de wor
tels heel dik zijn en vlug groeien, zodat de aaltjes deze wortels niet zo gemakke
lijk kunnen doen afsterven. Het blijft dan nog nodig elk jaar te verpotten en alles 
goed te reinigen.

2. Planten opnieuw stekken in ontsmette grond (tegen het wortelknobbelaaltje) of 
verse grond gebruiken (tegen het wortelcystenaaltje).

3. Elk jaar verpotten met inachtname van grote reinheid. Dit is mogelijk bij potkul- 
tuur. Bij het kweken in volle grond is dit niet uitvoerbaar, daar de besmettings
haard blijft bestaan, zelfs al neemt men de zieke planten weg.

4. Tegen de Meloidogyne-soorten kan warmte als een goede grondontsmetter aan
gewend worden :
a. door electrische grondverwarming;
b. door de grond in de zon gedurende een lange periode te drogen;
c. door stomen of verwarmen van de grond.

Wanneer wij onze voorzorgsmaatregelen genomen hebben om onze sukkulenten 
onder de beste voorwaarden te verpotten hopen wij op een prachtige groei in 1962.

A. LEMAN, Ruiselede (West-Vlaanderen).

UIT DE AFDELINGEN
A M S T E R D A M

In de vergadering van de kring Am
sterdam sprak op 13 december 1961 liet 
lid Timmermans over de resultaten, te 
verkrijgen bij het kruisen van planten. Hij 
deed dit op de van hem bekende gron
dige wijze, waarbij hij vooral de resulta
ten op de voorgrond kon brengen, die hij 
zelf in de loop der jaren heeft weten te 
verkrijgen en waarvan een aantal ook door 
hem beschreven is.

De heer Timmermans toonde met een 
aantal planten, die hij medegebracht had, 
welke resultaten bij kruisingen verkregen 
werden. Met dia’s en foto’s die via de 
epidiascope konden worden getoond, liet 
hij zien, dat de verkregen nieuwe vormen 
voor vele liefhebbers een grote aantrek
kingskracht hebben.

Hij had ook een aantal onbeschreven 
kruisingen, zodat hij die nog niet in „om 
loop” heeft kunnen brengen.

Het medegedeelde en het getoonde ma
teriaal gaf aanleiding tot een prettige ge
dachtenwisseling.

Een hartelijk applaus dankte de heer 
Timmermans voor de moeite, die hij zich 
ter zake getroost heeft.

De volgende vergadering zal plaats heb- 
ken op 17 januari 1962. Daarna zal ver
gaderd worden op elke derde woensdag 
van de maand.

K O O P -  E N  V E R K O O P
Leden van Succulenta kunnen in deze rubriek 
koop- en verkoopaanbiedingen t.e.m. 10 regels 
plaatsen tegen de prijs van f 2.50 p. plaatsing. 
Betaling op postrekening no. 551220 ten name 
van Mevr. J. Grullemans van Berghem, Here- 
weg 19, Lisse.

AANGEBODEN een kamerkasje, 45 cm 
br., 85 cm lang, 85 cm hoog. Als nieuw, 
1 winter gebruikt. Prijs fl. 30.—. C. Oskam, 
Taurusstraat 32, Enschede.

A. Doorgeest, Olympiaplein 170, Am
sterdam (Z.) biedt aan: 11 jaargangen, ge
bonden, in prima staat van 1926 tot en 
met 1936 a ƒ 2.50 per jaargang. Losse 
nummers Succ. a ƒ 0.15, vanaf 1929 tot 
en met 1942; 7 jaargangen compleet en 
van 1947, ’50, ’51, ’52, ’53, ’54, ’55, ’56. 
1952 compleet, 196 nummers. Complete 
jaarg. afzonderlijk besteld, worden ver
hoogd. Cactussen en vetplanten van dec. 
1935 tot en met jan.-febr. 1943 (ontbreken 
twee nummers) 74 nummers a ƒ 0.15 per 
stuk. Weten en kunnen Cactussen en Vet
planten ƒ 1.—. Als u een briefkaart met 
uw adres bij aanvraag bijvoegt krijgt u te 
allen tijde antwoord.

O PG E LET!
Kopij voor het volgend nummer moet be
slist vóór de 18e in het bezit zijn van 
dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, Wage- 
ningen.
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V E T P L A N T E N  H . V M  D O N K E U A R
CACTUSKWEKERIJ -  WERKENDAM -  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

Grote sortering Cactussen 
en prima Vetplanten

DIJKW EG 56a -  N A A L D W I J K  -  TELEFOO N  K. 1 7 4 0 - 5 1 6 8

Flinke sortering Import - Export

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. van Kempen

D riehuizerw eg 327, Brakkestein , Nijm egen, Tel. 23377, Giro 547230

im port
export Gactussen en andere Succulenten

te le fo o n  3 3  2 5  5 6 F. Jansen Leyweg 24
p o strek en in g 1 7  2 4  4 6 ’s-Gravenhage

DE DRUKKERS VAN SUCCULENTA

WENSEN HOOFDBESTUUR EN ALLE LEDEN 

VAN SUCCULENTA

EEN BLOEMRIJK 1962
DRUKKERIJ A. N. GOVERS N.V. -  DEN HAAG
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fttSSO C A C T U
MENGMESTSTOF 8+ 15+ 20 $

BLOEIBE VORDERENDE |  
VOEDINGSSTOF K

f t t l lO
MESTSTOFFENMENGSEL ■ 

6 - 1 3 - 1 8  |
ONTHEFFING NR 513 |

ItUlOl
GOEDGEKEURD MIDDEL |  

P.D. NR 2120

ftlsio  blatt‘3
In Nederland en België verkrijgbaar 
bij bloemisten en zaadhandelaren.

M E S T T A B L E T T E N
Speciaal samengesteld voor en aan
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

N M E S T K E G E L T J E S
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

Tegen blad- en schildluis.
Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

B L A D  V E R N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw 
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 — NAALDWIJK.

WIJ SPECIALISEREN IN

Vetplanten van de Afrikaanse Veld
Vraagt prijslijst voor particuliere verzamelingen.

SUCCULENTA NURSERIES ( B E R N A R D  C A R P )
„Sulva", Military Road, Hout Bay, Cape Province South Africa
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Parodia camargensis ‘Bum. et W itter

A. F. H. Buining, Hamersveld en 
Fried. Ritter, Olmué, Chili.

PARODIA CAMARGENSIS, corpus simplex vel basi proliferans, viride, 
10—13 cm 0 ,  ad 25 cm altum, apice pallido, radice non rapacea; costae 
10—15, 10—15 mm altae, obtusae, adulte sine tuberculis, areolis 5—8 mm 
longis, 4—6 mm latis, 5—10 mm remotis, albidis; spinae flavidobrunneae, 
rigidae, rectae vel ±  curvatae, radiales 8—11, 2—4 cm longae, infimae 
fortiores et longiores, centrales 3—4, 2,5—5 cm longae; flores 3—3,5 cm 
longi; ovarium 5—6 mm 0 ,  globosum, minute squamatum, albo- ac brun- 
neolanatum; camera nectarifera cylindrica, 1,5—2 mm longa, semiaperta; 
calyx infundibuliformis, 10—12 mm longus, intus albus, extus carmineus, 
squamis 1—2 mm longis et lana fusca vestitus; petala 12—16 mm longa, 
2—3 mm lata, linearia, carminea, brunneo-luteomarginata; fructus 7—10 
mm 0 ,  globosus, carmineus vel viridescens ut ovarium eodem modo ves
titus; semina 1,5 mm longa, ±  1 mm lata, nigra, opaca, tuberculosula, 
hilo basalo, lutescente.
A P. maasii affinis, sed corpore ad 25 cm alto, costis 10—15, spinis post 
non decoloratis, radialibus ad 4 cm longis, centralibus post rectis ad 5 cm 
longis, petalis carmineis hrunneomargiruitis differt.

P l a n t  grasgroen tot iets grijsgroen, aanvankelijk halfkogelvormig, 
later langwerpig tot ca. 25 hoogte bij ca. 10—13 cm dikte, zonder pen- 
wortel, enkel tot krachtig van de basis uit spruitend (de spruiten laten los 
en raken zo zelfstandig beworteld) met bleekbruinachtige tot geelachtige 
wollige top.

R i b b e n  10—15, meestal 13, vrijwel recht tot gedraaid, ca. 1—1 Vz 
cm hoog, stomp, naar de basis verbreed, in jeugdstadium met knobbels, 
bij oude planten zonder knobbels, de groeven tussen de ribben verlopen iets 
slingerend.

A r e o l e n  4—8 mm lang, 4—6 mm breed, %— 1 cm van elkaar, met 
wit tot bruin vilt.

D o r e n s  alle éénkleurig geelbruin, soms vosrood, niet grijs wordend, 
stug, stekend, recht tot iets gebogen; randdorens 8—11 van 2—4 cm lengte, 
zijwaarts tot half naar buiten staand, naaldvormig of grover, rond om of 
vrijwel rond om het dorensdragende deel van het areool, de onderste de 
krachtigste en meestal iets langer, zelden evenlang als de andere; midden
dorens 3 of 4, de onderste bij zeer jonge exemplaren haakvormig, later 
slechts iets aan de punt gebogen, alle van dezelfde dikte als de onderste 
randdorens, 2 Vz —5 cm lang.

B l o e m e n  uit de wollige top, 3—SV2 cm lang en breed, geurend 
(de aantekeningen werden gemaakt naar 6 bloemen van verschillende plan
ten op de vindplaats).

V r u c h t b e g i n s e l  5—6 mm lang en breed, karmijnroodachtig tot 
bleek geelgroenachtig, met smalle, geelachtige, bijna witte, V2—I mm lange 
schubjes en in de oksels dichte witte, naar boven roodbruine wol.

N e k t a r k a m e r  cylindervormig, 1Vz —2 mm lang, om de stamper
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ca. V2 mm wijd, geelachtig, half gesloten door de tegen de stamper leu
nende meeldraden, met weinig nektar.

B l o e m b u i s  boven het vruchtbeginsel 10—12 mm lang, boven 8—13 
mm wijd, trechtervormig, van binnen wit, van buiten bleek karmijnrood, 
met 1 -2  mm lange, smalle, geelachtige tot roodachtige schubjes en in de 
oksels dichte, roodbruine wol en soms bovenaan enkele fijne, zachte, rood
bruine, borstelige haren (meestal ontbreken deze echter).

B l o e m b l a d e n  12—16 mm lang, 2—3 mm breed, vrijwel lijnvor
mig, onderaan iets versmald, bovenaan afgerond of kort toegespitst, uit-

Fig. 8 — PARODIA CAMARGENSIS Buin. et R itter op de vind
plaats. foto: Fr- Ritter-

staand, karmijnrood met smalle bruinachtiggele randen; er werd één bloed
rode tot geelrode, naar gelang van de breedte van de randen, bloem ge
vonden.

M e e l d r a d e n  lichtgeel, de bovenste meestal bruinachtig geel, ca. 
7 mm lang; de kleine langwerpige, wit-gele helmknopjes leunen tegen de 
stamper aan; pollen bleekgeel in de gehele bloembuis tot aan de rand of 
tot 1 mm daaronder dicht bijeengeplaatst.

S t a m p e r  bleekgeel, 19—22 mm lang, waarvan 1—2 mm voor de 
6—9 iets toegespitste stempels, die boven de helmknopjes uitkomen.

V r u c h t  bolrond of iets breder dan lang, %—1 cm 0 ,  karmijnrood 
tot grijsachtig of roodbruinachtig, met V4—V2 mm lange, lichte, 2—3 mm 
van elkaar verwijderde schubjes, in de oksels dichte witte, buitenaan rood
bruine, wattige wol, die de gehele vrucht omhult; bloemlidteken half tot 
even breed als de vrucht, vlak of iets verdiept; groot rond gat in de bodem.

Z a a d  buidelvormig, samen met het Vi mm uitstekende hilum 1V2 
mm lang, bijna 1 mm breed, % mm dik; testa zwart, dof, met fijne platte
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tot reeksen gerangschikte knobbeltjes bedekt; hilum geelachtig, aan de 
onderzijde, langwerpig, gewelfd.

T y p e  v i n d p l a a t s :  Camargo, provincie Zuid-Cinti, departement 
Chuquisaca, Bolivië.

S y s te e m : verwant met Parodia maassii (Heese) Berger.

var. CAMBLAYANA B itter var. nova.

a typo apice albolanato, areolis minoribus, spinis centralibus 7—9, tenuiori
bus, centralibus 1—4, infimis fortioribus, floribus majoribus, petalis ochra- 
ceis cum vel sine linea carminea differt.

Verschilt van var. camargensis : P l a n t  enkel, oude planten tot 40 
cm lang, met witte wollige top; a r e o l e n  3—5 mm lang, 3—4 mm 
breed, %—114 cm van elkaar verwijderd, met wit vilt; randdorens 7—9, 
1 Vi —3 cm lang, in het algemeen fijner dan bij het type, de onderste het 
krachtigst en iets korter, middendorens 1—4, de onderste steeds krachtiger 
dan de onderste randdorens, 2—4 cm lang, die daarboven zwakker en iets 
korter; b l o e m e n  3%—4 ¥2 cm lang, met de geur van Copiapoabloemen; 
v r u c h t b e g i n s e l  met dikke witte wol; n e k t a r k a m e r  ca. 3 mm 
lang; b 1 o e m b u i s 15—16 mm lang, bovenaan 15—17 mm wijd, binnenin 
bleekgeel tot rosé, buitenzijde geelachtiggroen tot bleekkarmijnrood met 
dichte, witte, naar boven roodbruine wol en daarboven met zachte vosrode 
borstelige haren; onderste m e e l d r a d e n  6—7 mm, bovenste 7—9 mm 
lang; s t a m p e r  23—26 mm lang, waarvan 9—10 mm voor de stempels; 
b l o e m b l a d e n  14—18 mm lang, 3—4 mm breed, lijn- tot lancetvormig, 
okergeel, éénkleurig of met karmijnrode middenstreep; v r u c h t  in witte 
watten gehuld; z a a d  114 mm lang, % mm breed, Vi mm dik, knobbel
tjes fijner; hilum wit; type vindplaats: Camblaya Chica bij Villa Abecia, 
provincie Zuid-Cinti, departement Chuquisaca, Bolivië.

var. PROLIFERA Ritter, var. nova,

a typo spinis mbrobrunneis, radialibus 6—8, centralibus 1—4 paullo quam 
radiales fortioribus, floribus 2,5—3 cm longis, calyce 12—15 mm longo, 
seminibus paullo minoribus differt.

Verschillen met het type: P l a n t  veel krachtiger spruitend, zeer 
kleine korte penwortel zonder vernauwde wortelhals; d o r e n s  meest 
roodbruin, minder vaak goudbruin; r a n d d o r e n s  6—8, van 2—4 cm leng
te, de onderste of de bovenste kunnen iets langer zijn; m i d d e n d o r e n s  
1—4, de onderste krachtiger dan de andere en altijd krachtiger en langer 
dan de randdorens; b l o e m e n ,  (notities van 5 bloemen van verschillende 
planten) 2 V2—3 cm lang; b l o e m b u i s  12—15 mm lang, boven 10—14 
mm breed; b l o e m b l a d e n  lijn-lancetvormig, goudgeel tot karmijnrood, 
randen bruingeelachtig; z a a d  als van var. camblayana, maar onderaan 
meestal niet versmald; type vindplaats: Las Carraras, provincie Zuid-Cinti, 
departement Chuquisaca, Bolivië.
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var. CASTANEA R itter , var. nova,

a typo costis 10—18, areolis orbiculatis, 3—5 mm 0 ,  spinis castaneis vel 
nigris tenuioribus, radialibus 7—9, centralibus 1—4, infimis paullo quam 
radiales fortioribus, floribus paullo minoribus, stigmatibus 9—11, semini
bus minoribus differt.

Verschil met het type : R i b b e  n 10—18; a r e o 1 e n rond, 3—5 
mm 0 ;  d o r e n s  kastanjebruin tot bijna zwart, grijs wordend, in het al
gemeen dunner; r a n d  d o r e n s  7—9, de onderste het krachtigst en iets 
korter; m i d d e n d o r e n s  1—4, de onderste krachtiger dan de onderste 
randdorens; b 1 o e me n (notities van twee bloemen van verschillende 
planten) 2 % -3  cm lang; v r u c h t b e g i n s e l  met rode tot bruinachtige, 
slechts V4 — V2 mm lange schubjes; n e k t  a r  k a m e r  2—3 mm lang; 
b l o e m b u i s  met driehoekige tot 1 of 2 mm lange, rode schubjes; me e l -  
d r a d e n bruinachtig geel, inplanting ontbreekt op de bovenste 1—2 mm 
van de bloembuis; p o l l e n  wit; s t e m p e l s  9—11; b l o e m b l a d e n  
8—13 mm lang, 2 V2 —4  mm breed, middenstreep karmijnrood en 14—V2 van 
de totale breedte, randen bruingeelachtig; z a d e n  1 mm lang; V2 mm 
breed, V3 mm dik, onderste einde iets versmald. T y p e  v i n d p l a a t s :  
onderste berghellingen ten westen van La Torre, provincie Zuid-Cinti, 
departement Chuquisaca, Rolivië.

Parodia camargensis Ruin. et Ritter var. camargensis Ruin. et 
Ritter werd in februari 1953 gevonden onder nr. FR 86, de var. camblay- 
ana Ritter in mei 1958 onder nr. FR 724, de var. prolifera Ritter in mei 
1958 onder nr. FR 723 en de var. castanea Ritter in december 1954 onder 
nr. 726.

De holotypen van de 4 variëteiten werden gedeponeerd in het bota
nisch herbarium en museum te Utrecht.

Vertaler : A. F. H. BUINING.

RECTIFICATIE : De heer A. J. BREDEROO maakte ons er op attent, dat op 
pag. 135 van het decembernummer een verkeerd plaatje is geplaatst; hier had een 
afbeelding van A. pseudominuscula moeten staan.

Bestuursmededelingen
CONTRIBUTIE 1962.

Men wordt verzocht de contributie voor 1962, ten bedrage van f. 6.50, te storten 
op postrekening no. 83 35 50 ten name van Alg. Penningmeester Succulenta te Leeu
warden.

Leden, die aangesloten zijn bij een afdeling, worden verzocht de contributie 
met de afdelingsbijdrage, te voldoen aan de Penningmeester(esse) van hun afde
ling (zie hieronder) :
Amersfoort: F. MEYER, Aschatterweg 59 F., Hamersveld, Utr.
Amsterdam : J .  B. JANSEN, Mr. P. N. Arntzeniusweg 70hs, Amsterdam-O., Gem. 

Giro J . 1647.
Arnhem : B. KNIJPERT, Bijnkershoekstraat 6, Arnhem, postrekening 93 39 45. 
Dordrecht: H. BOSMAN, Meidoornstraat 43, Papendrecht.
Eindhoven : P. BUST, Frederiklaan 58, Eindhoven.
Gooi- en Eemland : Mevr. M. E. GRAMKOW—IMHOF, Hindelaan 47, Hilversum, 

postrek. 52 51 02 t.n.v. Penningm. Succulenta afd. Gooi- en Eemland, Hilversum.
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Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  N A A LD W IJK .

Gorinchem : C. VAN  ’T VEER, Elect. van Luikstraat 28, Gorinchem. 
’s-Gravenhage : J. H. J. WIGT, postrek. 65 50 00 t.n.v. Penningm. Succulenta atd. 

’s-Gravenhage, Den Haag.
Groningen: H. BULT, Prins Bernhardlaan 24, Veendam. ,
Haarlem : J. H. RUYGROK, Graafschapstraat 28, Haarlem.
Meppel: Mevr. A. FARSCH—WARGA, Marten Ottenlaan 2, Meppel.
Nijmegen: H. WOLF, Akkerlaan 30, Nijmegen.
Noord-Limburg : F. M. HERMSEN, Grubbenvorsterweg 3, Lottum L.
Rotterdam : M. KOOIJ, Herkingenstraat 44a, Rotterdam-23 
Utrecht: J. WOLTERSEN, Bollenhofsestraat 89, Utrecht.
IJsselstreek : Mevr. J. FLEUR—DE HOOG, Elfuursweg 21, Gorssel.
Zaanstreek: Mevrouw VAN  BEEK—THIEL, Botenmakersstraat 84, Zaandam. 
Zwolle : Mevrouw E. J. WURTZ—BLIKKENDAAL, Brederodestraat 77, Zwolle. 
BELGIË

Belgische leden van Succulenta worden verzocht de contributie 1962, ten be
drage van B.fr. 90.00, te voldoen per postmandaat of door storting op postrekening 
83 35 50 (Nederland) ten name van de heer G. D. DUURSMA, Alg. Penningmeester 
Succulenta, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Nederland.

Belgische leden, aangesloten bij een afdeling, worden verzocht de contributie 
van B.fr. 90.00 en de afdelingsbijdrage te voldoen aan de Penningmeester van hun 
afdeling (zie hieronder) :
Kaktusvreugde : A. LEMAN, Poekestraat 2, Ruiselede, W. VI., postrek. 44 32 60 t.n.v. 

Kaktusvreugde.
Pereskia : GUST. SPRENGHERS, Gillegomstraat 47, Bouchout, Lier, postrek. 585177

OVERIG BUITENLAND
Leden van Succulenta in alle overige landen worden verzocht f. 7.50 te vol

doen per cheque of internationale postwissel aan de Alg. Penningmeester Succu
lenta, de heer G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Nederland.

AFDELING IJSSELSTREEK
Het verheugt ons mededeling te kunnen doen van de oprichting van een nieuwe 

afdeling van Succulenta te Gorssel, de afdeling IJsselstreek.
Op initiatief van de heer G. W. Plank in samenwerking met enkele leden van 

Succulenta, wonende in en in de omgeving van Zutphen, is deze oprichting op 
3 januari 1962 tot stand gekomen. Het afdelingsbestuur is als volgt gevormd: 
Voorzitter: G. W. Plank te Zutphen; Secretaris: J. G. Gjeltema, Keucheniussstraat 
18, Zutphen, Penningmeesteresse: Mevr. G. Fleur—de Hoog te Gorssel.

De bijeenkomsten zijn vastgesteld op de eerste vrijdag van elke maand ten 
huize van Mevrouw Fleur, Elfuursweg 21 te Gorssel.

Wij wensen bestuursleden en leden van de afd. IJsselstreek veel succes !

CONTROLE KASCOMMISSIE
Ondergetekenden, Kascommissie 1960, verklaren de rekening en verantwoor

ding van de Alg. Penningmeester van Succulenta, over het jaar 1959, met de daar
bij behorende bescheiden, te hebben nagezien en accoord bevonden.

w.g. C. BOMMELJÉ
Den Haag, 23 mei 1961. J. BONEFAAS.
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Firma K. EDELMAN
Specialiteit C actussen en andere  
Vetp lanten Grote voorraad

U I T S L U I T E N D  G RO O THANDEL  
W H O LESALE O NLY

Handelskwekerij -  Reeuwijk -  Tel. 3 3 4

Frankrijk en Spanje. De leden dankten 
de heer Buining voor het gebodene met 
een hartelijk applaus.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 — Loosdrecht.

ROTTERDAM
Zaterdag 13 januari hield de afdeling 

haar eerste bijeenkomst van dit jaar. 
Na de opening door de Voorzitter waar
bij hij de beste wensen voor het nieuwe 
jaar uitsprak, werden de jaarverslagen 
door de secretaris en penningmeester 
uitgebracht.

Wij kunnen op een goed verenigings- 
jaar terug zien. Bij de bestuursverkie
zing werden de aftredenden herkozen en 
inplaats van de heer De Mink, die zich 
niet meer beschikbaar stelde, de heer F. 
van der Velde benoemd.

Na het bespreken van het programma 
voor dit jaar en enige huishoudelijke 
zaken hield de voorzitter een causerie 
bij een groot aantal meegebrachte zeer 
mooie planten.

De volgende bijeenkomst zal worden 
gehouden op zaterdag 17 februari a.s.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris,
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.

ZAANSTREEK
De bijeenkomst die de afdeling op 12 

januari j.1. hield, had een bijzonder ka
rakter door de lezing van de gastspreker 
de heer Bonefaas. Hij vertelde ons op 
boeiende wijze van zijn reis naar de bo
tanische tuin „Pinya de Rosa” in Span
je. Door het vertonen van een aantal 
mooie dia’s kregen de aanwezigen een 
indruk van deze prachtige tuin, waar
van 5 ha volgeplant is met succulenten. 
Van deze plaats nogmaals hartelijk dank 
aan de heer Bonefaas.

De volgende vergadering zal gehou-

UIT DE AFDELINGEN
ARNHEM

Onze volgende vergadering houden 
we ten huize van fam. Kramer, Elsen- 
laan 6-IV te Arnhem, op donderdag 22 
februari 1962. Aanvang 20 uur. De heer 
Ruysch wil dan spreken over: „Een
nieuwe zaaimethode” . Verder staan op 
de agenda: bestuursverkiezing, een na
bespreking over het gehouden onder
werp: „De chemische samenstelling van 
de voedingsbodem voor cactussen” . 
Willen de leden s.v.p. hun plantenlijs- 
ten inleveren voor onze ruilactie 1962?

J. LIEVERS, secretaris, 
Vrij-Nederlandstraat 13-III - Arnhem.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling hield haar eerste verga

dering in 1962 reeds op 2 januari. In 
zijn openingstoespraak begroette de 
heer H. Rubingh de verschenen 27 leden 
en resumeerde hij de groei der afde
ling in het afgelopen jaar. Ook verwel
komde hij de heer A. F. H. Buining, 
Bondsvoorzitter van Succulenta, die 
zich bereid had verklaard, een lezing 
voor de leden te houden.
Bij gelegenheid van de goedkeuring der 
notulen kwam het tot een interessante 
wisseling van gedachten over de no
menclatuur der succulente planten, een 
vraagstuk dat veel belangstelling geniet 
sinds verscheidene facetten ervan wer
den belicht in een artikel van het 
maandblad.

Na de pauze toonde de heer Buining 
een serie werkelijk sublieme dia’s van 
cactussen en andere succulenten. Hier
aan gepaard ging een uitleg van soort 
en geslacht van de zeldzame planten, die 
weinige der leden reeds in natura had
den gezien. Zeer interessant waren ook 
de opnamen van grote collecties in
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ftlsso blatti
In Nederland en België verkrijgbaar 
bij bloemisten en zaadhandelaren.

M E S T T A B L E T T E N
Speciaal samengesteld voor en aan
gepast aan de voedselopname van 
cactus- en vetplanten

N M E S T K E G E L T J E S
Bloeibevorderend. Gemakkelijk en 
hygiënisch in het gebruik. Organisch, 
daardoor wortelverbranding uitgeslo
ten.

Tegen blad- en schildluis.
Tevens tegen vliegen, muggen en 
motten. Verkrijgbaar in spuitflacon 
en aerosolbus.

B L A D V E R  N I E U W E R
Voortdurend schoonmaken van Uw 
Ficus, Clivia, Sansevieria en andere 
hardloofgewassen thans overbodig. 
Houdt de bladen glanzend en stofvrij 
en voorkomt tevens voortijdige blad- 
afval.

I  f f  J Sp eciaa l adres vo o r:Freek Hoogvliet cactussen en vetpoten
MAASDIJK (3 kin vanaf M aassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 0I7 4 5 -27 3 2
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.
O ok  nu per postbeste llin g  lev erb a a r. —  V ra a gt on ze prijscou ran t.

OPGELET!
Kopij voor het volgend nummer moet be
slist vóór de 18e in het bezit zijn van 
dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, Wage- 
ningen.

den worden op donderdag 15 februari 
in „Ons eigen gebouw”, Wandelweg 55, 
Wormerveer.

A. TUYN, Secretaresse, 
Dennestraat 35 — Zaandam.

K O O P -  E N  V E R K O O P
Leden van Succulenta kunnen in deze rubriek 
koop- en verkoopaanbiedingen t.e.m. 10 regels 
plaatsen tegen de prijs van t 2.50 p. plaatsing.

AANGEBODEN: Succulenta, jaargan
gen 1949, 1952 tot en met 1961 a f 2.50 
per jaargang. G. D. Duursma, Onze Cac
tussen f 5.—; C. Bommeljé, Cactussen en 
andere Succulenten f 3,—; Edgar Lamb, 
Cactussen f 5.—; idem Vetplanten f 5.—. 
Br. aan S. C. J. VERBEEK, Harmonie- 
hof 27-III, Amsterdam.
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succulenta
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 9 — KALANCH O E PUM ILA B ak er foto: I.V.T.
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Van de Redactie
Ons tijdschrift bevat per jaar 144 bladzijden (volgend jaar zijn het er 

misschien 192); daarvan zijn ±  108 pagina’s text, waarvoor rond 50 artike
len moeten worden geschreven. Deze artikelen moeten een zo groot moge
lijk terrein van de succulente wereld beslaan en alle vraagstukken behan
delen, die daarmede samenhangen.

De Vereniging bestaat uit vogels van diverse pluimage; het zijn lief
hebbers van de meest verschillende soort en ontwikkeling, er zijn ook vak
mensen onder, zowel kwekers als botanici. Al deze lieden moeten in het 
tijdschrift iets van hun gading vinden.

Wetenschappelijke bijdragen zijn nodig om het tijdschrift op interna
tionaal niveau te houden, dit is voor de vereniging van eminent belang. 
Maar voor zeer vele leden gaan deze artikelen vaak te ver en zullen zij er 
weinig aan hebben. Daarom zal Succulenta voor een belangrijk deel gevuld 
moeten worden met meer populaire bijdragen, waarin ervaringen worden 
vermeld of oude kost weer eens wordt opgerakeld. Dit laatste is ook nodig, 
want de meeste liefhebbers weten van het allang bekende niet veel af; 
slechts weinigen slaan oude jaargangen op of lezen andere tijdschriften. 
Om de liefhebberij aan te wakkeren en de liefhebbers steun te geven is 
het noodzakelijk, dat dagelijkse onderwerpen op smakelijke wijze worden 
behandeld; het moet ten slotte zo zijn, dat de leden naar het tijdschrift 
grijpen, wanneer het in de bus ligt.

Maar. . . .  al hoewel deze wensen vaak zijn uitgesproken en op vele 
vergaderingen naar voren zijn gebracht, heel best wil het nog niet lukken. 
Want er is één omstandigheid, die de grote rem op dit alles is : de artike
len moeten worden geschreven, goede wil op zich zelf is niet voldoende en 
hier zit hem de knoop. Te weinig leden klimmen in de pen, te weinigen 
schrijven hun ervaringen op, te velen hebben geen zin om het vaak moei
zame werk van schrijven aan te vangen; te velen denken ook, dat hun werk 
niet goed genoeg is voor publicatie, te velen zijn bang, dat hun stijl of hun 
taal onder de korenmaat blijft. Al deze redenen worden dan bedekt door 
de mantel van de tijd (men zegt dan: ik heb geen tijd).

Maar lezer, dit zijn alle slechts bijzaken. Hoofdzaak is, dat een ieder, 
die iets doet, iets ondervindt, iets leest, iets weet, waarvan hij meent dat 
het belangrijk is, dit opschrijft en zijn ervaringen aan het papier toever
trouwt. Het is trouwens in het algemeen nuttig eens te noteren wat men 
eigenlijk doet en ziet, ook al is dit niet voor publicatie bedoeld. Men komt 
er dan toe eens dieper over de zaken na te denken en men krijgt in de loop 
van de jaren een schat van aantekeningen van dingen, die vaak anders 
geheel zouden zijn vergeten.

Wanneer men dan een opstel gemaakt heeft, is er toch geen be
zwaar dit eens naar de redactie te sturen ? Daar wordt het wel bekeken, 
en indien nodig, wat bijgevijld, mogelijk ook wat ingrijpender veranderd. 
Het is heus niet erg, wanneer liefhebbers in manuscripten fouten maken. 
Bovendien zullen de stukken nooit geplaatst worden, voordat de schrijvers 
hun instemming met de veranderingen hebben betuigd.
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Bovendien is het wel waarschijnlijk, dat er onder de leden van Suc
culenta personen zijn, die bepaalde rubrieken zouden kunnen verzorgen. 
Er kan (en moet) geschreven worden over de cultuur, de ziekten, de han
del, over reizen die gemaakt zijn, over collecties en ieder weet, hoe een 
praatje bij een mooi plaatje op prijs gesteld wordt. Het is evenwel moeilijk 
dergelijke medewerkers te vinden.

Ik hoop, dat de lezers ervan overtuigd zullen zijn, dat de redactie de 
medewerking van U allen behoeft; het is beslist verkeerd, wanneer het 
tijdschrift slechts door 2 of 3 medewerkers wordt volgeschreven, dat zou 
niet alleen te eentonig worden, maar een te zware last voor de redactie 
betekenen.

Daarom : denk vandaag, schrijf morgen en stuur het volgende week. 
Het adres lu idt: dr. B. K. Boom, I.V.T., Postbus 16, Wageningen.

Pyrrhocactus reconditus W itter  spec. nova
Fried. Ritter, Olmué, Chili.

PYRRHOCACTUS RECONDITUS, corpus simplex, glaucum, planum vel 
hemisphaericum, 25—45 cm diam., radice rapacea longa; costae 10—12, 
obtusae, in tuberculis mentiformibus divisae, areolis 4—6 mm longis, 2—3 
mm latis, 5—10 mm remotis; spinae aciculares, nigrae, curvatae, radiales 
6—10, 5—10 mm longae, centrales 1—2, 10—15 mm longae; flores 35—45 
mm longi; ovarium albofloccosum, dense setulosum; camera nectarifera 
3—5 mm longa, paene aperta; calyx 10—15 mm longus, apice 9—15 mm 
latus ut ovarium eodem modo vestitus; petala 15—25 mm longa, 4—6 mm 
lata, acuminata, alba vel luteola, exterioria rubescentia; stylus carmineus, 
stigmatibus 8—10, luteolis; fructus carmineus, 2—4 cm longus, 1 cm latus, 
albofloccosus, dense setulosus, exsiccans, vento abducens; semina 1,4 mm 
longa, 1 mm lata, 0,5 mm crassa, nigra, verruculosa, hilo parvo, albo. 
Ab Pyrrhocacti speciebus ceteris fructibus vento abductis differt.

P l a n t  enkel, zelden iets spruitend, hard, donker grijsgroen, door de 
zon dikwijls roodachtig gekleurd, gelijk met de bodem tot halfkogelvor- 
mig, gedurende het droge seizoen dikwijls onder de oppervlakte der bodem 
verzonken; bloeirijpe planten 2 % —4 V2 cm dik; top verzonken, bedoornd; 
10—12 cm lange en circa 2 cm dikke penwortel met iets vernauwde wor- 
telhals, geelachtig wit, hard, meestal enkel, met weinig haarwortels.

R i b b e n  10—12, ca. V2 cm hoog, breed en stomp, knobbelig, bij de 
knobbels zeer breed, er tussenin smaller, de knobbels vormen naar achteren 
een iets spits uitlopende kin die niet opwaarts gebogen is.

A r e o l e n  in knobbels, die aan de bovenzijde plat zijn, verzonken, 
witviltig, 4—6 mm lang, 2—3 mm breed, V2—I cm van elkaar verwijderd.

D o r e n s  fijn, naaldvormig, jong zwart, later grijs wordend, iets naar 
boven gebogen; randdorens 6—10, tegen de plant liggend tot half afstaand, 
V2 tot meer dan 1 cm lang; middendorens 1—2, iets krachtiger, 1—1% cm 
lang.

B l o e m  dicht bij de top, 1—3, 3 V2 —4 V2 cm lang, met 2% — HV2 cm 
wijde opening; de notities zijn van 3 bloemen van verschillende planten 
op de groeiplaats gemaakt.
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V r u c h t b e g i n s e l  ca. 5 mm lang, 6—10 mm breed, groen, met 
veel grijze wol en bruine tot zwarte half afstaande fijne borstelige haren 
in de oksels van de kleine zeer smalle geelachtig rode schubjes.

N e k t a r k a m e r  tweedelig; onderste deel als een plat bordje, 1—2 
mm hoog, 3—5 mm breed, met zeer weinig nektar, bruinachtig tot roodach-

Fig. 10 — PYRRH O CACTU S RECONDITUS, gefotografeerd op de natuurlijke 
groeiplaats door Fried. Ritter.

tig; daarboven het buisvormige deel, 2—3 mm lang, 2 Vz —4 mm breed, wit, 
overlangs gegroefd, bijna open, de onderste meeldraden leunen iets tegen 
de stamper.

B l o e m b u i s  boven de nektarkamer trechtervormig, de opening iets 
naar binnen; buis 10—15 mm lang, boven 9—15 mm wijd, buitenzijde rood
achtig groen, bekleed als vruchtbeginsel, borstelige haren fijn, zacht, dik
wijls gebogen en afstaand, de onderste bruin tot zwart, de bovenste zwart, 
meer dan 1 cm lang.

B l o e m b l a d e n  trechtervormig gesteld, 1V2 —2 V2 cm lang, 4—6 
mm breed, basis sterk versmald, top kort toegespitst, met meestal iets 
getande randen; de binnenste wit tot bleek geelachtig wit; de buitenste 
meer rood, met witte randen.

M e e l d r a d e n  wit, 8—12 mm lang, alle circa even lang; inplanting 
op het ongeveer % onderste deel van de bloembuis; helmknopjes citroen
geel tot bleek crème, de kleine stuifmeelkorrels wit of bleekgeel.

S t a m p e r  karmijnrood, 2M>— 2% cm lang, waarvan 4—5 mm voor de 
8—12 witgeelachtige tot rosegeelachtige stompe samenneigende stempels, 
die boven de helmknopjes uitsteken.

V r u c h t  karmijnrood tot bruinkarmijnrood, 1%—4 cm lang, %—IV2
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cm dik, iets ton vormig, onderaan smaller; vast zittende bloemresten; schub
jes smal, bruinachtig, circa V2 mm lang, in de oksels rijkelijk veel witte 
vlokjes wol, op de bovenste helft van de vrucht steeds, meestal ook tot 
onderaan toe fijne, bruine tot zwartbruine, rechte, zachte, half of bijna 
geheel afstaande, tot meer dan 1 cm lange borstelige haren in deze oksels; 
cirkelrond, 2 mm breed gat in de bodem. Tijdens het rijpen groeit de vrucht 
uit, zodat slechts ongeveer het bovenste V3 deel nog zaadlijsten bevat; deze 
zijn wit, iets met elkaar vergroeid, draadachtig, zacht, verdrogend en laten 
dikwijls van de wand los in de vorm van een korfje. Het onderste deel van 
het vruchtnapje hangt als een 2—10 mm lang tasje in de holte van de vrucht 
en wordt karmijnrood, het is het onderste deel van de vroegere nektar- 
kamer die bij het uitgroeien van de vrucht eveneens mee groeit in de holte 
van de vrucht. De wand van dit tasje, gericht naar de binnenkant van de 
vrucht, wordt vochtig en kleverig en de afvallende zaden blijven daaraan 
vastkleven. De vrucht zelf is door de vele wol en de afstaande borstels, 
die haar van de grond afhouden en op deze wijze meer aan de wind bloot
stellen, een door de wind verwaaiende vrucht. De zaden vallen dus eerst 
uit, nadat de vrucht door de wind weggewaaid en daarna verdroogd is, 
want eerst na verdroging verliest het tasje zijn kleefvermogen en laat deze 
de zaden vallen.

Z a a d  1,4 mm lang, 1 mm breed, 0,5 mm dik, naar onderen half zo 
breed, boven de basis aan de buikzijde ingedeukt; testa dofzwart, zeer fijn 
knobbelig; hilum klein, wit, ovaal, aan het schuin buikwaarts afgeknotte 
onderste einde.

T y p e  v i n d p l a a t s :  Antofagasta, in de bergen ten noorden van 
de stad, Chili.

S y s t e e m :  Nauw verwant met Pyrrhocactus residuus R it t e r  (wordt 
gepubliceerd), eveneens afkomstig van Antofagasta, echter op een andere 
plaats. Pyrrhocactus reconditus hoort tot de verwantschap van de noorde
lijkste groep der Pyrrhocactussoorten in Chili en is de meest typische soort 
onder hen. Bij haar zijn de verwaaiende windvruchten ontwikkeld als bij 
C h i l e o r e b u t i a  R it t e r . Het schijnt echter dat hier deze eigenschap 
zich zelfstandig en onafhankelijk heeft ontwikkeld, want volgens de vorm 
van de plant, de bloemen en de zaden heeft deze plant haar nauwste ver
wanten onder de Pyrrhocactussoorten van de naaste en verder afgelegen 
omgeving en niet onder de veel verder naar het zuiden voorkomende soor
ten van C h i l e o r e b u t i a .  Daar het systeem niet naar morphologische, 
maar naar phylogenetische inzichten opgesteld werd, kan P. reconditus niet 
in het geslacht C h i l e o r e b u t i a  ondergebracht worden.

Behalve bij C h i l e o r e b u t i a  komen de verwaaiende windvruch
ten ook voor bij het geslacht I s 1 a y a, waar onze soort echter evenmin 
thuis hoort. Daar deze soort in de overige kenmerken wezenlijk het P y r 
r h o c a c t u s  karakter behouden heeft, veel meer dan dat het geval is bij 
C h i l e o r e b u t i a ,  moet zij tot het geslacht Pyrrhocactus gerekend 
worden. Het in het bijzonder afwijkende kenmerk van C h i l e o r e b u t i a  
is het uitgroeiende onderste deel van de nektarkamer tot een tasje in de 
vrucht met een kleverige stof.

Een exemplaar van het type werd door mij in april 1954 gezonden aan 
de „Stadtische Sukkulentensammlung” te Zürich, Zwitserland, onder het 
veldnummer FR 204. Vertaler: A. F. H. BUINING.
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J. C. VAN KEPPEL

x Pachyveria cv. 'Albocarinata'
syn. Pachyveria scheideckeri var. albocarinata Walth. in Cact. & Succ.
J. (U.S.), 6, 55 (1934), Jacobsen, Handbuch der Sukk. Pfl., 2, 903 (1954).
Echeveria albocarinata Hort.; Echeveria scheideckeri striata Haage Jr.
Cat. 1935, nom.

Over deze cultuurvorm vindt men in de literatuur vrijwel niets ver
meld. W a lth er  schrijft slechts : „bladeren wit gestreept”. J a co bsen  be
schrijft haar: „Als de soort (bedoeld wordt Pachyveria "Scheideckeri), 
bladeren aan de onderzijde met wit getekende kiel”.

Onze conclusie na observatie van deze hybride is, dat bovengenoemde 
kenmerken onvoldoende zijn om dergelijke exemplaren als aparte variëteit 
te beschouwen. Als men een partij uit bladstek gekweekte planten van 
Pachyveria ’Scheideckeri’ bekijkt, zal men opmerken, dat een groot deel wit

Fig. 11 —  X PA C H Y V ER IA  cv. 'A LBO CA RIN A TA ’ foto: de Klark.

gestreept is. Deze eigenschap is zeker niet constant en niet zelden ziet men 
dergelijke wit gestreepte exemplaren bij verdere groei weer volkomen 
groen worden. Ook het omgekeerde is het geval. Bladstekken van groene 
planten zijn dikwijls wit gestreept. Daar, mede door cultuurinvloeden, de 
witte strepen ontstaan of verdwijnen, moeten o.i. deze planten tot Pachy
veria ’Scheideckeri’ gerekend worden.

Al ligt het voor de hand aan te nemen, dat wit gestreepte exemplaren 
en de hier afgebeelde bijna chlorophylloze vorm twee uitersten van een
zelfde eigenschap zijn, die in elkaar overgaan, wij zagen de bonte vorm 
nooit geleidelijk uit wit gestreepte planten ontstaan. Voor deze bonte vorm, 
waarvan ±  50 % van het bladoppervlak geen bladgroen bezit, willen wij
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de naam P. ’Alb o carinata (letterlijk: wit gekield) handhaven. Deze planten 
blijven in cultuur constant en slechts bij uitzondering — zie foto — zijn één 
of meer der gevormde zijscheuten volkomen groen. Éénmaal zagen wij een 
normale plant van P. ’Scheideckeri’ met aan de voet een volkomen bonte 
zijstek.

P. ’Alhocarincitd onderscheidt zich duidelijk van P. Scheideckeri door 
de onregelmatige, vaak cylindervormige bladeren, die korter en smaller 
zijn, vaak enigszins misvormd en sterk wit berijpt. De bladeren verkleuren

Fig. 12 — X PACHYVERIA cv. ’ALBOCARINATA’ met normale 
zijstek aan de voet van de plant (links op de foto), foto: de Klark.

onder invloed van de zon en lagere temperaturen vaak fraai rosé. De bloe
men zijn lichter dan van P. ’Scheideckeri’ en meestal misvormd. De groei 
van deze planten, hoewel minder sterk dan van P. ’Scheideckeri’, is nog wel 
redelijk te noemen.

Vermenigvuldiging kan slechts geschieden door het afnemen van de 
zijscheuten. Uit bladstek is deze plant door gebrek aan voldoende chloro- 
phyl niet te kweken.

Door de fraaie, sterk wit berijpte rozetten een plant die waard is in 
de cultuur gehandhaafd te blijven.

CUBA : CACTUSGORDIJN
„Het Parool” van 30 december 1961 schrijft :
NEW YORK (A.P.) — De Cubaanse regering van Fidei Castro heeft een begin 

gemaakt met het planten van een muur van messcherpe cactusplanten rondom de grote 
Amerikaanse marinebasis op Cuba aan de baai van Guantanamo.

De muur is een vijf meter brede strook bajonetgras — een cactusplant met lange 
scherpe bladen, die er uitzien als slagersmessen en bijna even doeltreffend zijn — aldus 
de New York World-Telegram and Sun. De Amerikanen, die op Guantanamo gelegerd 
zijn noemen de muur „Castro’s cactusgordijn”, aldus het blad.

Waar cactussen(??) al niet goed voor zijn ! Uitewaal.
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Goedkope zaailingbakjes
Nu de lange winteravonden en de vrije zaterdagen er zijn, is er voor de alles- 

zelf-doeners onder ons de gelegenheid te over om het bedje klaar te maken voor de 
zaailingen, die we, nadat we in de komende tijd gezaaid hebben, in juni of juli hopen 
te verspenen.

Voor de knutselaars onder ons volgt dan een beschrijving voor het zelf maken 
van eenvoudige en goedkope zaailingbakjes, welke heel goed te gebruiken zijn en niet 
onderdoen voor de dure eterniet bakken of vierkante zaaischotels.

Ze worden gemaakt van, nee schrik nu maar niet, afvalstroken eterniet, wat 
strookjes zink en een beetje soldeer en verf.

Hoe beter je nu maar bekend ben met de bouw (bedoeld is hier de woningbouw) 
of hoe meer relaties je hebt en hoe beter je organiseren kunt, des te goedkoper worden

de bedjes. Er behoeft zelfs geen wol
len deken aan te pas te komen, al
leen een beetje handigheid.

Hebben we nu de stukken eter- 
nietboard volgens de bijgaande ma
ten afgezaagd of na stevig met een 
oude houtbeitel langs een latje inge
kerfd en afgebroken, dan gaan we 
de randen met een schoenmakers- 
rasp schuin maken in z.g. verstek, 
(dit is onder een hoek van 45 graden 
brengen). Nu de stukjes zinkprofiel 
op lengte gebracht en het eigenlijke 
werk kan nu beginnen. W e schuiven 
de profielen d en e op de zijwanden 
g en h, in de hoop, dat we niet ver
geten hebben om de profielen d en e 
in verstek te maken. Dan de profie
len a in b leggen en de bodem ƒ er 
in brengen. Nu de zijwanden g en h, 
voorzien met d en e, opzetten en de 
staande stukjes c er tegen plaatsen. 
Het geheel met touw in het midden 
dwars en langs over en midden over 
de zijwanden omwonden en het bed 
is klaar om verduurzaamd te worden.

Hiervoor nemen we een beetje 
zoutzuur en we doen daar een paar 
snippers zink in totdat het niet meer 
bruist. Het zoutzuur in een flesje, een 
glas of een oud kopje, anders kon het 
wel eens gebeuren, dat de bodem er 
uit brandt.

Nu vragen we moeder de vrouw 
of ze het bakje troost maar inschen
ken wil, waarvoor ze ons een half 
uur geleden al kwam roepen.

Onder het genot van het geurige bakje laten we vast de soldeerbout warm wor
den, een zware bout natuurlijk, anders wordt het bakken inplaats van solderen.

Is de bout warm en je hebt je, in de haast om het bed klaar te krijgen, niet ver
slikt in de godendrank, dan kan er gesoldeerd worden. Dit gaat als volgt: de te sol
deren plaats insmeren met zoutzuur, dan de warme bout met een beetje soldeertin er 
op en vervolgens even door laten vloeien en klaar is Kees. Alleen oppassen, dat de 
bout niet te heet is, want dan smelt het zink.

Zijn op deze manier dan alle acht hoeken van het bed onderhanden genomen, 
dan kan het touw er af om vervolgens in de bodem of in de zijwanden op ongeveer 
1 a 2 cm van af de bodem naar verkiezing een paar gaatjes van 5 mm te boren vooi

ZAAILING BAKJE
m od e l m ate rioo l lengte breedte aantal code
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het drenken van de bak in het water. Nu de buitenkant van het bed in een esthetisch 
verantwoorde pasteltint geverfd en ziedaar, wat mensenhanden vermogen.

Vanzelfsprekend kunnen ook andere maten gebruikt worden, zo ook in plaats van 
zink, aluminium, maar dat is duurder en kan niet gesoldeerd worden; dit moet dan 
geklonken worden.

Diegene, die het solderen te lastig vindt, kan bij gebruik van zink ook klinken, 
maar dan moet het materiaal-lijstje aangevuld worden met 16 aluminium klinknagel
tjes van 3 mm dik. Dit gaat ook prima. Succes en denk om de rug.

C. Oskam.

Parodia ocampoi 0arc/.
G. KÖNIGS

Deze in Bolivia (provincie Compero, dept. Cochabamba) voorkomende 
Parodia werd door C a r d e n a s  beschreven in Kakteen und andere Sukkulen- 
ten, 2, 101-103 (1955).

Deze soort groeit in zoden tot een doorsnede van 40 cm; de lichamen 
worden 7 cm hoog en 6 cm in diam. en zijn vrij donkergroen; ze bezitten

Fig. 14 — PARODIA OCAMPOI met bloemknoppen.
foto: G. Königs

±  17 ribben en eerst roodachtige tot lichtbruine, later grijze doornen; er 
zijn 8—9 randdoornen, die ±  1 cm lang worden en één middendoom van 
5 mm lengte. De top van het lichaam is iets ingezonken en heeft bij bloei- 
rijpe exemplaren een 2—3 cm breed wit viltkussen, waaruit de goudgele 
bloemen, die aan de buitenzijde dicht met bruine borstels bezet zijn, te 
voorschijn komen; vaak verschijnen deze bloemen wel met 6 tegelijk.

Het afgebeelde exemplaar is ±  7 cm breed en hoog en is geënt op
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Trichocereus spachianus; deze plant bloeide in 1961 van midden augustus 
tot einde september. De cultuur van wortelechte exemplaren is wat moei- 
lijker dan van geënte.

Bij P. ocampoi var. compressa (FR 385a) zijn de ribben talrijker en 
meer in knobbels verdeeld; dit is naar mijn mening een iets afwijkende 
vorm van P. ocampoi.

Fig. 15 — PARODIA OCAMPOI met 5 bloemen tegelijk.
foto: G. Königs

NUTTIGE WENKEN
BLADAARDE : is, evenals mest, een goede bron van stikstof. Goede bladaarde 

moet totaal doorgerot zijn voor het gebruik en we raden aan, de delen die nog niet 
geheel verteerd zijn, uit te zeven en ze tot een volgend jaar buiten te laten liggen 
en de bladhoop enkele malen goed dooreen werken. Bladaarde laat water goed door 
en houdt dit ook lange tijd vast. Twee eigenschappen die het in grondmengsels nage
noeg onmisbaar maken. Koken of stomen vóór het gebruik is wel aan te bevelen.

GRIND : heeft in de grond geen enkel voordeel, doch is een uitstekend middel 
tegen algen, die door gebrek aan licht niet kunnen groeien, als men het in een dun 
laagje op de potgrond bedekt. Vanzelfsprekend dient het zeer fijn grind te zijn. Ver
dere voordelen: het geeft de plant en pot een netter aanzien en er is minder kans op 
halswortelrot. Grind op deze manier toepassen raden wij een ieder aan. Het is verkrijg
baar bij de bouwmaterialenhandel als parelgrind, of door het uit maaszand te zeven.

ZAND : heeft geen andere waarde, dan dat het de grond losser maakt. Dit kan 
alleen met grof maas- of rivierzand, duinzand is niet geschikt. Inplaats van zand kan 
men beter grit — gestampte schelpen — e n /o f Vermiculiet toevoegen.

Rein Davidson.
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Zaaiproeven Echinocactus grusonii
Van de 147 leden, die in 1961 zaden (±  25 stuks) voor deze proef 

hebben ontvangen, zijn er slechts 53, die woord hebben gehouden betref
fende het inzenden van een rapport. Van deze 53 hebben er twee door 
omstandigheden de zaden niet kunnen zaaien.

Het rapport is dus gebaseerd op 51 proeven.
Van de 51 zaaiden er 37 Echinocactus grusonii voor de eerste keer, 11 

voor de tweede keer en 3 voor de respectievelijk derde, vierde en zesde 
keer. Van de 51 beschikten er 20 over een aparte zaairuimte (bak, aqua
rium, enz.), terwijl de overigen daar niet de beschikking over hadden. Wel 
gebruikten ze dan een kistje of bakje met een glasruit er op.

Van de verstrekte zaden kiemde gemiddeld 34 %. Het beste resultaat 
was 70 %, het slechtste 4 % . Van deze 51 deelnemers zaaiden er 11 in 
februari, 12 in maart, 17 in april, 8 in mei en 3 in juni.

Extra verwarming werd aangewend door 27 deelnemers, terwijl dus 
24 deelnemers geen extra verwarming gebruikten, maar in een groot aantal 
gevallen wel de warmte van de kamer. Verspenen werd door 6 van hen 
niet gedaan; 21 verspeenden 1 keer, 20 twee keer, 2 drie keer en 2 vier keer.

Het aantal overgehouden plantjes in september varieert van 0 tot 15; 
de grootte van 4 tot 25 mm (zonder dorens), terwijl de lengte der dorens 
uiteenloopt van 2 tot 15 mm.

VERLIES DOOR FOUTEN
Veel jonge plantjes gingen verloren door : te hoge temperaturen (de

fecte verwarming); zonnebrand (vergeten te schermen); te grote lucht
vochtigheid (na het kiemen niet tijdig gaan luchten); te veel schermen, 
(gerekte, zwakke plantjes); te diep zaaien (zaden met aarde bedekt) en het 
niet afharden van de jonge nog tere plantjes.

RESULTATEN
Wanneer we de rapporten die betrekking hebben op meer dan 10 

kiemplantjes bezien (14 van de 51), dan komen de volgende gegevens naar 
voren.

Van deze 14 gebruikten 10 extra bodemwarmte bij het zaaien; 12 van 
de 14 zaaiden Echinocactus grusonii voor de eerste maal; 4 van de 14 
maken melding van het stomen van de zaaibodem, 3 zaaiden in Vermicu- 
lite, de overige 7 maken van stomen geen melding. Van de 14 verspeenden 
5 één keer, de andere 9 allen twee keer. Ze zaaiden op zeer verschillende 
data tussen 1 februari en 9 mei.

CONCLUSIES
1. Bij het voor de eerste maal zaaien van deze soort is stomen van de

grond niet noodzakelijk, maar het is ook beslist niet nadelig het wel
te doen.
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draad- of gewone gloei
lamp, centrale verwar- 
mingsradiator, schoor
steenmantel, verwarmde 
huiskamer, enz. kan deze 
soort reeds vroeg wor
den gezaaid.

Aan alle trouwe rappor
teurs onze hartelijke dank 
voor hun uitvoerige brieven, 
waaruit dit rapport kon wor
den samengesteld. Wij hopen 
deze proef een volgend jaar 
nog eens te herhalen en 
rekenen ook dan weer op 
uw medewerking.

J. BONEFAAS.

Fig. 16 — ECHINOCACTUS 
GRUSONII Hildm.

Gebruik goede, voedzame grond, vermengd met metselzand en wat 
klei. Zij, die zeer goede resultaten boekten, gebruikten „Cultiva” pot
grond. Schone potjes of testen.
Een vrij zuur grondmengsel geeft de beste resultaten. Bij de goede 
resultaten werd door 12 van de 14 turfmolm gebruikt, vaak vermengd 
in het grondmengsel, doch ook als materiaal voor het ingraven en voch
tig houden der potjes.
De gemiddelde kiemtemperatuur is 25° C. met een schommeling van 
5 graden naar boven en naar beneden (’s nachts).
Er moet voor voldoende vocht gezorgd worden, toegediend van onder 
af en dus niet gieten.
Bij direct zonlicht moet geschermd worden, vooral na het verspenen.
Alvorens te gaan verspenen moeten de plantjes afgehard worden. Dit 
wordt gedaan met meer frisse lucht, minder gespannen lucht en meer 
licht (geleidelijk).
Verspenen heeft geen enkel bezwaar en wordt dus aanbevolen. Er zijn 
geen verliezen, als het maar voorzichtig gebeurt. De beste resultaten 
werden bereikt met twee keer verspenen.
Het zaaien in gravel wordt afgeraden. Veel algenvorming waardoor de 
plantjes verloren gaan.
Het dekken der zaden met zeer fijn grint wordt zeer veel toegepast. 
Het voorkomt algengroei.

11. Met bodemwarmte, ver- 
warmingskabel, kool-

36



Grasheuvelkonferentie 19 en 20 mei 1962
Onze jaarlijkse bijeenkomst op de Grasheuvel in Amersfoort wordt dit 
jaar bijzonder belangrijk, doordat de heer C. Backeberg, Hamburg, zich 
bereid verklaard heeft op de zaterdagavond een lezing met vertoning van 
kleurendia’s te houden.

P R O G R A M M A :
Zaterdag 5 uur : Begroeting en thee. Gelegenheid om planten te ruilen en 
deponering van 3 planten, geen importen, welke minstens 3 jaar zelf ge
kweekt moeten zijn, bij de keuringscommissie. Er worden weer 3 mooie 
prijzen beschikbaar gesteld.
6 uur : broodmaaltijd.
7 uur : bespreking der ingezonden planten en uitreiking der prijzen.
8 uur : lezing door de Heer C. Backeberg over: Betekenis der liefheb

berij, Nomenclatuurvraagstukken, Moderne cactusproblemen. 
Verder zal hij kleurendia’s van weinig bekende cactussen laten 
zien.

Zondag 8 uur ontbijt

9 uur : vrije diskussie, waarbij ieder zijn problemen ter sprake kan
brengen.

10.30 uur : diskussie over a.: planten, welke bloeien en zaad geven uit
groeven op de tepels, o.a. Neolloydia - Neobesseva - Esco- 
baria - Coryphantha;
b.: planten, welke bloeien uit axillen als Solisia, Mammil
laria, Dolichothele, Bartschella.

13.00 uur : Warme maaltijd en daarna gelegenheid tot bezichtiging van
enkele verzamelingen.

De Jeugdherberg heeft het tarief met fl. 1,00 verhoogd, zodat de deel- 
nemersprijs fl. 9.50 bedraagt, welke tijdens de konferentie betaald kan 
worden. Leden welke alleen de zaterdagavond willen bij wonen moeten 
hiervoor fl. 1.50 betalen.
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk bij de heer H. RUBINGH, van 
Straelenlaan 25, Soestdijk.

Lezingen door de heer Curt Backeberg
In de week van 13 tot 20 mei 1962 komt de heer Backeberg een aantal lezin

gen houden voor afdelingen van Succulenta met als onderwerp: „Een voorjaars- 
tocht naar het cactusparadijs de Riviera” . Naast een aantal kleurendia’s van cac
tussen worden natuuropnamen van Frankrijk vertoond.

Backeberg is een internationaal bekende cactusexpert en er is dus een prach
tige gelegenheid propaganda te maken voor onze Vereniging en onze liefhebberij.

De kosten bedragen per avond f 40,— voor reis- en verblijfkosten en f 30,— 
voor de lezing, totaal dus f 70.—. Elke afdeling rekent zelf af met de heer Backe
berg.

Met kaartverkoop vooraf, verloting van een aantal flinke planten, eventueel 
verkoop van pakjes cactuszaad kunnen de kosten weer goedgemaakt worden.

Een aantal afdelingen heeft reeds een afspraak gemaakt. Zij die dat nog willen 
doen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de heer 
H. RUBINGH, van Straelenlaan 25, Soestdijk.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

AAN DE SECRETARISSEN
De secretarissen van de afdelingen 

worden vriendelijk verzocht, het secre
tariaat de navolgende gegevens te willen 
verstrekken :
1. Een ledenlijst 1962 van de afdeling, 

volledig met namen en adressen, op 
apart velden) papier, aan één zijde 
beschreven.

2. Een jaarverslag 1961 van de afde
ling.

3. Namen en functies van het afde
lingsbestuur.

4. Opgave van de afdelingsbijdrage 
1962, naast de contributie van de 
vereniging.

5. Onverwijld nadat dit bekend is, op
gave te doen van nieuwe leden, af
schrijvingen en adreswijzigingen.

Uw medewerking wordt bijzonder op 
prijs gesteld.

Secretaresse Succulenta 
Hereweg 19, Lisse.

HOOFDBESTUURSVERKIEZINGEN
Volgens artikel 11 van het Huishoude

lijk Reglement treedt ieder jaar een 
derde der leden van het Hoofdbestuur 
af. De aftredende leden zijn terstond 
herkiesbaar.

In 1962 zijn volgens de opgemaakte 
rooster aan de beurt van aftreding :
1. A. F. H. BUINING te Hamersveld, 

Utr., voorzitter.
2. S. P. C. VAN ROMUNDE te Nijme

gen, vertegenwoordiger afd. Nijme
gen.

3. E. T. CLAEYS te Gent, België, ver
tegenwoordiger afd. Kaktusvreugde.

N.B. In een der komende nummers 
van Succulenta zal worden bekend ge
maakt of de bovengenoemde periodiek 
aftredende leden zich wederom beschik
baar willen stellen voor hun functie in 
het Hoofdbestuur.

UIT DE AFDELINGEN

AMSTERDAM
Op 17 januari ontving onze afdeling 

de heer J. Bonefaas. Voor de pauze was 
het onderwerp zijn recente bezoek aan 
de Spaanse tuin Pinya de Rosa, waar 
niet alleen vele verschillende succulen-

EEN AFDELING FRIESLAND ?

Wie helpt mee een afdeling Friesland 
van Succulenta op te richten. 
Adhaesiebetuigingen aan A. v. d. Werff, 
Oudeweg 48, Drachten.

ten aanwezig zijn maar sommige plan
ten zo talrijk voorhanden zijn dat hun 
bloei Keukenhofadvertenties in kleur en 
formaat evenaart. Uit zo’n laatste for
mulering proeve men de jaloezie van de 
kleine - één hoog - en ook van de grote 
- tuin met kas - Nederlandse liefhebber 
bij zijn belevenissen in deze tuin; na 
de pauze door middel van dia’s (gro
tendeels eigen opnamen van de spre
ker). Alle liefhebbers hebben genoten 
van hun jaloezie. Een grootse tuin, fraai 
en systematisch, in een land waar een 
of andere dubbele hielingsteek Pinya 
de Rosa heet. Een heerlijke avond.

Onze maartbijeenkomst wordt op het 
gebruikelijke tijdstip de derde woens
dag, dus de 21ste en op de gebruikelijke 
plaats v. d. Veldestraat 7 - vlak bij het 
Sted. Museum - gehouden. Agenda: jaar
vergadering, lezing van de heer L. J. 
Bannink en plantenverloting.

P. KRAAK,
Ch. Leickertstraat 7 II, Amsterdam.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling hield de jaarlijkse bijeen
komst voor 1962 op 6 februari in het 
Restaurant ’De Karseboom’ te Hilver
sum. De 24 aan de vergadering deelne
mende leden keurden de jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester goed 
en herkozen bij acclamatie het zitting- 
hebbend bestuur, dat zich in zijn geheel 
herkiesbaar had gesteld. Vervolgens be
sprak de vergadering de plannen voor 
1962, waarbij gedacht werd aan een 
openbare lezing, te houden door Curt 
Backeberg; een excursie naar Naaldwijk 
en het openstellen van een representa
tieve plantenkas voor bezichtiging door 
geïnteresseerde niet-leden. Na de vlot 
verlopen verloting van planten werd 
van gedachten gewisseld over de voor
stellen van de contact-commissie, die 
o.a. zaaiproeven en wedstrijden omvat
ten. De besprekingen hierover zullen 
tijdens de volgende vergadering worden 
voortgezet.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.
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an d  e/sk w ekerjj
A .TH. WILLEMSEN -le n t

KAKTUSSEN en handelsassortiment
Speciale soorten voor lierhebbers

VETPLANTEN (Géén bezoeken op zondag)

Steltsestraat 19a — LENT bij Nijmegen — Telefoon 08800-32249

NO O RD  LIM BU RG

Op 20 januari j.1. hield de afdeling 
„Noord Limburg” een dia-avond in „Ons 
Huis” te Blerick. Wederom vertoonde 
de heer W. Simon uit Hilde, Rhld. een 
deel van zijn prachtige dia-collectie.

Voor de leden en hun echtgenoten of 
verloofden en de andere geïnteresseer
den werd het weer een prachtige avond. 
Ook de afd. Eindhoven was aanwezig. 
Onder hen waren ook de hoofdbestuurs
leden Smulders en v. d. Steeg, die wij 
hierbij voor hun blijk van belangstel
ling hartelijk dank zeggen. Met de heer 
v. d. Steeg werd een afspraak gemaakt 
voor een volgende dia-avond.

B. J. BROERSE, secretaris,
Burg. Petersstraat 7, Blerick.

R O TT E R D A M
Onze bijeenkomst op zaterdag 17 febr. 

had een bijzonder karakter, daar op die 
datum onze afdeling 35 jaar bestond. 
De voorzitter memoreerde dit in zijn 
openingswoord. De officiële viering zal 
plaats vinden op 7 april a.s., waarover 
later meer. Toch is het een avond ge
worden die ons in prettige herinnering 
zal blijven, daar de heer Edelman uit 
Reeuwijk een lezing voor ons heeft ge
houden, waarin hij ons op onderhou
dende wijze vertelde over zijn reis naar 
Amerika, het cactusland en daarbij een 
grote serie uitzonderlijk mooie kleuren
dia’s vertoonde. Heer Edelman, van deze 
plaats nogmaals onze hartelijke dank.

De volgende bijeenkomst wordt ge
houden op zaterdag 10 maart, op de be
kende plaats Jan van Loonslaan 6, in 
een lokaal van de Vrije Evangelische 
Kerk.

De heer Rubingh uit Soestdijk heeft 
ons toegezegd alsdan een lezing voor ons 
te houden.

J. L. DE SLEGTE, secretaris, 
Schiebroeksesingel 31, Rotterdam-12.

ZA A N ST R E E K
Op de februarivergadering die de af

deling ditmaal in Wormerveer belegde 
waren ondanks het slechte weer 15 
leden aanwezig. Er werd besloten het 
leesgeld van de bibliotheekboeken te 
verhogen van 10 tot 25 cent per maand. 
Verder werden er plannen gemaakt om 
in mei weer een excursie naar een kwe
ker te organiseren. De volgende verga
dering, de jaarvergadering, zal worden 
gehouden op donderdag 29 maart ten 
huize van Dr. van Beek, Bootenmakers- 
straat 89, Zaandam. Aller opkomst is 
gewenst!

Mej. A. TUYN, secretaresse, 
Dennestraat 35 - Zaandam.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden. 

Geen koop- en verkoopaanbiedingen.

AANGEBODEN, 3-jarige Astrophytum 
myriostigma en 1-jarige A. capricorne, 
Opuntia salmiana stek e.a., in ruil voor 
Rebutia, Lobivia en stek Selenicereus. 
Br. aan F. VAN DER MAAS, Kerkweg 
1, Abbenbroek.

GEVRAAGD : zaden en/of stekken 
van en lectuur uit binnen- of buiten
land over Sempervivums. H. BULT, Pr. 
Bernhardlaan 24, Veendam.
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CACTUSSEN
VETPLANTEN
CACTUSKWEKERIJ —

H. m DONKELAAR
WERKENDAM —  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten 
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G ro te  so rte rin g  C actussen en p rim a  V e tp lan ten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

FLINKE SORTERING IMPORT - EXPORT

Cactussen en andere V e tp lan ten

bij W. J. VAN KEMPEN
Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen. Tel. 23377, Giro 547230

im p o rt
e x p o rt G actussen en andere S u ccu len ten

t e le fo o n  3 3  2 5  5 6 F. Jansen Leyweg 2 4

p o stre k e n in g 17  2 4  4 6 's-Gravenhage

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  NAALDWIJK.

UITVERKOCHTE NUMMERS VAN DE ZAADCATALOGUS 1962
1 2 4 6 7 8 130 131 133 135 136 138 346 351 353 356 357 360
9 10 11 12 13 14 144 146 147 159 162 164 363 366 391 392 397 399

15 17 18 23 24 25 166 169 170 176 177 180 407 411 417 430 431 432
28 37 38 43 47 48 182 185 199 217 220 228 439 460 463 473 .477 497
49 50 51 52 53 55 231 239 241 249 250 255 509 528 540 552 553 555
56 62 63 67 71 72 258 261 270 271 278 279 582.
73 74 76 87 90 96 306 313 316 324 325 326
98 106 110 111 122 123 327 328 331 337 344 345

Van de nog voorradige soorten worden bestellingen ingewacht tot uiterlfjk 15 april.
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succulente
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 17 — ISLAYA BICOLOR Akers et Buin. foto: Akers.
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Pyrrhocactus pilispinus W itte r spec. nova
door FR. RITTER, Olmué, Chili

PYRRHOCACTUS PILISPINUS, corpus simplex, atroviride, hemisphae
ricum, 4—5 cm 0 ,  radice rapacea longa; costae 13—16, tortiles, in tuber
culis longe mentiformihus incurvatis divisae, areolis immersis, 3 mm lon
gis, 2—3 mm remotis; spinae atrae, capillatae, valde curvatae, radiales 
±  6, 5—20 mm longae, centrales 2—3, 10—30 mm longae; flores 25—30 
mm longi; ovarium latissimum, olivaceum, albofloccosum, minute setulo- 
sum; camera nectarifera 2 mm longa, 3—4 mm lata, aperta; calyx infun- 
dibuliformis, floccis albis, squamulis minutis et setis mollibus albis vesti
tus; petala 13—14 mm longa, 3—5 mm lata, lanceolata, alba; stamina 7—10 
mm longa, albida; stylus 17—19 mm longus, albus, stigmatibus 8—10, 
pallide luteis; fructus ±  globosus, inferne rubescens, superne viridis; 
semina 1 mm longa, 0,8 mm lata, atrobrunnea, verruculosa, hilo suh- 
basalo, minimo, albo.

P l a n t  halfkogelvormig, donkergroen, in zonlicht grijsgeelgroen, 
enkel, 4—5 cm 0 , met lange geelachtige stevige penwortel zonder ver
nauwde wortelhals; top iets verzonken, bedoornd.

R i b b e n  13—16, gedraaid, stomp, %—% cm hoog, uit dicht op elkaar 
zittende knobbels bestaand, die boven vlak en breed zijn, naar de basis

Fig. 18 — PYRRHOCACTUS PILISPINUS Ritter spec. nova, 
foto door Fr. Ritter genomen op de natuurlijke groeiplaats.
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nauwelijks verbreed, naar achteren kinachtig en zó lang uitgerekt, dat ze 
meestal de daaropvolgende areolen der ribben gedeeltelijk overdekken; de 
kin is niet naar boven omgebogen; de inkepingen tussen de knobbels zijn 
samengedrukt.

A r e o l e n  bootvormig midden op de platte bovenkant van de knob
bels verzonken, ca. 3 mm lang, 2 mm breed, meestal 3—4 mm van elkaar 
verwijderd.

D o r e n s  bruin tot zwart, haarachtig dun, sterk naar boven gebogen

Fig. 19 — PYRRHOCACTUS PILISPINUS Ritter spec. nova, 
gefotografeerd op de natuurlijke groeiplaats door Fr. Ritter.

of in elkaar gedraaid, zacht, niet stekend; randdorens ±  6, half of geheel 
van de plant af gericht, meestal %— 2 cm lang; middendorens 2—4 van 1—3 
cm lengte; aan oudere areolen vallen de dorens af; dikwijls is het aantal 
dorens nog minder in aantal, fijner en korter en vallen zij zeer spoedig uit, 
zodat alleen de jonge areolen in de top enkele dorens dragen.

B l o e m e n  zeer dicht bij de top, IV i— 3 cm lang en breed, reukloos 
of zeer weinig geurend; de gegevens werden van 4 bloemen van verschil
lende planten van de vindplaats genoteerd.

V r u c h t b e g i n s e l  olijfachtig groen, 3 mm lang, 6—8 mm breed, 
met witte vlokjes in de oksels van de Vi —1 M> mm lange, smalle, witachtige 
schubjes.

N e k t a r k a m e r  tweedelig; het onderste deel vormt een vlakke 
schaal van V2—I  mm hoog en 3 V2 —4 mm breed en is bleek roodbruin
achtig; daarboven is het cylindervormige deel met de nektariën, 3—4 mm 
breed en meer dan 1 cm lang, bleek, zonder wandverdikking, boven vrij
wel open, daar de meeldraden niet tegen de stamper leunen; weinig nek-
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tar; aan de buitenkant ter hoogte van de nektarkamer een zwakke insnoe
ring.

B l o e m  b u i s  boven de nektarkamer trechtervormig, het ondereinde 
kan soms ook iets vernauwd of verwijd zijn; buis 8—13 mm lang, boven 
8—15 mm wijd, binnenin bleek groenachtig, buitenzijde als het vruchtbe
ginsel gekleurd, met witte vlokjes wol in de oksels van 2—4 mm lange, 
spitse, bruinachtig olijfgroene schubben, met bovendien van ongeveer het 
midden tot bovenaan met witachtige of gele, gebogen, zachte, borstelige 
haren in de oksels.

M e e l d r a d e n  bleekgroen, naar boven wit, 7—10 mm lang; inplan
ting ontbreekt in de bovenste 3—4 mm van de buis; helmknopjes klein, 
bleekgeel, staan ongeveer op de hoogte van de inplanting der bloembladen 
tot ongeveer % der lengte daarvan.

S t a m p e r  wit, zelden bleekrose, 1,5 mm dik, 17—19 mm lang, waar
van 2—4 mm voor de 8—10 lichtgele samenneigende of iets gespreide stem
pels, die meestal boven de helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e n  wijd uitstaand, 13—14 mm lang, 3—5 mm breed, 
matig tot scherp toegespitst, grootste breedte op ca. % hoogte, basis zeer 
smal, ongeveer lancetvormig, de binnenste wit, de buitenste meer rosé tot 
roodbruinachtig.

V r u c h t  13—15 mm lang, 10—15 mm breed, onderaan roodachtig 
bruin, naar boven meer olijfbruin, met vastzittende bloemresten; witte 
vlokjes wol in de oksels van de vaak verdroogde schubjes; rond gat in de 
bodem van 2 mm 0 ;  zaadlijsten iets met elkaar vergroeid, verdrogend.

Z a a d  1 mm lang, 0,8 mm breed, 0,6 mm dik, onderaan smaller, aan 
de rugzijde krachtig gewelfd; testa bruinzwart, met fijne knobbeltjes; hilum 
wit, zeer klein, rond, aan het schuin buikwaarts afgeknotte ondereinde.

T y p e  v i n d p l a a t s ,  Barquitos, provincie Atacama, Noord Chili.
S y s t e e m :  verwant met Pyrrhocactus scoparius Ritter, (wordt in 

volgend nummer geplaatst).
Een exemplaar van de typeplant werd in april 1954 als herbariumstuk 

gezonden aan de „Stadtische Sukkulentensammlung” in Zürich onder nr. 
FR 217.

Vertaler : A. F. H. BUINING.,

Notocactus (Brasilicactus) graessneri
In zijn opmerkingen aan het slot der beschrijving van bovengenoemde soort zegt 

Krainz in „Kakteen” dat de plant niet zelffertiel is. In mijn bezit is een exemplaar dat 
juli 1960 met 3 bloemen bloeide. Ik zorgde voor de bestuiving der bloemen onderling. 
Kruisbestuiving met verwante planten (die niet dezelfde dagen bloeiden) is naar mijn 
mening uitgesloten. Er ontstonden 3 welgeschapen vruchten en het zaad, dat ik april 
1961 zaaide, bleek zeer kiemkrachtig. Het kwam vrijwel voor 100 % op en de plantjes 
staan er gezond bij. «

Het zou interessant zijn de ervaringen te vernemen van andere liefhebbers inzake 
al of niet zelffertiliteit. J. V.
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J. C. VAN KEPPEL

x  Pachyveria cv. 'Glauca'
syn. Pachyveria glauca Haage & Schmidt, Hauptv., 1926, 193, nom.; ex 
Walther in Cact. and Snee. J. (U.S.) 6, 55, pl. 1, fig. 6, 1934, Diotostemon 
glauca hort.; Pachyveria haagei hort.; Pachyphytum compactum  X Eche- 
vcria sp. ?

Deze hybride, die in 1926 door de bekende kwekers Haage en Schmidt 
in de handel werd gebracht, is met Pachyveria ’Scheideckeri’ in ons land 
één der meest gekweekte Pachyveria’s. Vindt men in de meeste Pachyveria- 
hybriden wel een bepaald type terug dat slechts weinig verschilt van andere

Fig. 20 — PACHYVERIA ’GLAUCA’ foto: Rubingh.

klonen — wij denken hierbij vooral aan de weinig van elkaar afwijkende 
vormen die als Pachyveria clavifolia in de literatuur en bij liefhebbers en 
kwekers voorkomen — de hier besproken plant is geheel verschillend.

Jacobsen (Hb. Sukk. Pflz., 2, 903, 1954) geeft als ouders op Pach. 
bracteosum  X  Echeveria glauca. Of deze opgave afkomstig is van de 
winner van deze hybride weten wij niet, maar naar onze mening is zij fou
tief. Er is in deze plant geen enkel kenmerk, dat op Pachyphytum brac
teosum  zou wijzen, te ontdekken. W a lth er  meent dat deze plant het 
resultaat van een kruising van Pachyphytum hookeri met een onbekende 
Echeveria species is. Een nadere observatie van de bladeren van deze plant 
laat ons echter een meer duidelijke verwantschap met Pachyphytum com 
pactum  zien. Wanneer men een exemplaar van deze hybride zonnig en
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droog kweekt vertoont zij — hoewel niet zo sterk als Pachyphytum com 
pactum  — de netvormige tekening op de bladeren die laatstgenoemde soort 
kenmerkt.

Pachyveria ’Glauca’ is, voor zover ons thans bekend, de enige hybride 
die vrijwel stamloos is met dicht op elkaar geplaatste bladeren. Daar P. 
compactum  een zeer korte stam vormt, zal Pachyveria ’Glauca’ het resul
taat zijn van een kruising met een stamloze Echeveria, mogelijk E. glauca.

Door de gedrongen groeiwijze is Pachyveria ’Glauca’ één der meest 
voor de handel geschikte hybriden, hoewel zij de minder goede eigenschap 
heeft dat de bladeren bij een te vochtige buitencultuur in de zomer aan

getast worden door een schimmel die donkere vlekken veroorzaakt waar
door de bladeren langzaam afsterven. De beste bestrijding is om de plan
ten tijdig tegen teveel vocht te beschermen.

Korte beschrijving : Vrijwel stamloze planten met een dicht rozet. 
Bladeren grijsgroen, langwerpig, half cylindervormig, blauwachtig berijpt, 
±  6 cm lang, 1,5 cm breed, 1 cm dik met flauwe netvormige tekening, soms 
roodachtig verkleurend, bovenzijde vlak, onderzijde bol, top der bladeren 
soms roodachtig verkleurend, spits licht.

Bloemen ±  15, rood, binnenzijde geel, met rode spits, 2 cm lang, 1 cm 
breed, klokvormig in een naar één zijde gekeerde, enkelvoudige, knikkende 
tros; kroonbladen met schubvormige aanhangsels; kelkbladen ongelijk, 
smal, half zo lang als de bloemkroon, aanliggend. Bloemstengel en steeltjes 
zijn roodachtig gekleurd; schutbladen klein, spoedig afvallend.

NUTTIGE WENKEN
KALIUM : hoewel leem en bladaarde een kleine hoeveelheid kalium bevatten, 

kan dit toch onvoldoende voor de planten zijn, temeer omdat grond in droge streken 
meer kalium bevat dan die in de natte streken. We raden daarom aan kalium in de 
vorm van gestampte houtskool tot een percentage van 5 % aan het grondmengsel toe 
te voegen, bij voorkeur in een korrelige vorm. Houtskool bevat 4 tot 8 % kalium.
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ALGEMENE VERGADERING OP ZATERDAG 19 MEI 1962.
De Algemene Vergadering zal plaats vinden des 

herberg „De Grasheuvel”, de Genestetlaan

A G E N D A  :
1. Opening.
2. Notulen der vorige vergadering.
3. Verslag der werkzaamheden in ’61
4. Rekening en verantwoording van 

het financieel beheer over 1961.
5. Benoeming van drie periodiek af

tredende hoofdbestuursleden.
(zie Succulenta 1962, no. 3).

middags 2.30 uur in de jeugd-
9 te Amersfoort.
6. Begroting voor het jaar 1962.
7. Vaststelling contributie 1963.
8. Benoeming commissie van twee 

leden voor het nazien der reke
ning en verantwoording over ’61.

9. Vaststelling plaats volgende Alge
mene Vergadering.

10. Ingekomen stukken en voorstellen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Toelichting punt 10 der agenda: het Hoofdbestuur zal de navolgende voorstel
len aan de Algem. Vergadering voorleggen : a. contributieverhoging; b. bevestiging 
benoeming redacteur Dr. Boom te Wageningen.

De afdelingen, de leden der afdelingen en de verspreid wonende leden hebben 
het recht voorstellen te doen voor de Algemene Vergadering. Deze voorstellen moe
ten worden ingediend uiterlijk 5 mei a.s. bij de Voorzitter van Succulenta, de heer 
A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.).

Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afge
vaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.

Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en pliaatsvervangend afge
vaardigde te benoemen. De namen der afgevaardigden worden ingewacht, even
eens bij het bovengenoemde adres, uiterlijk 5 mei a.s.

FINANCIEEL OVERZICHT 1961
Saldo giro per 1 jan. 1961 
Geïnde contributies 1959 
Geïnde contributies 1960 
Geïnde contributies 1961 
Geïnde contributies 1962 
Verkoop oude jaargangen 
Advertenties 
Verkoop insignes 
Afdelingsbijdragen 
Ontvangst Clichéfonds 
Ontvangst porto bibliotheek 
Foutieve giroboeking

f. 1.301.32 
f. 15.— 
f. 1.548,— 
f. 4.770,— 
f. 164,99 

164.86 
103,75 

5,— 
18,— 

1 ,—  

0.30 
200,—

Drukkosten Succulenta 
november-december 1960 f. 
Drukkosten Succulenta 
januari-september 1961 f. 
Verzendkosten tijdschrift f. 
Bijdrage tent. afd. Zaanstr. f. 
Verenigingsdrukwerk (adres

banden enz.) f.
Onkosten bibliotheek f.
Onkosten redactie en adm. f. 
Onkosten secretariaat 1960 f. 
Onk. penningmeester 1961 f. 
Inningskost. postkwitanties
Restitutie afdelingsbijdragen f.

868,97

4.283,70
207,85
25,—

508.63 
129,33
277.64 
143,19
23,67
42,19
6,35

f . 8.292 22 Foutieve giroboeking f. 200,—
Rente Boerenleenbank f. 73,81 Rest. Stand. Boekh. Antw. f. 150,30
Saldo Boerenleenbank 1-1--61 f. 2.271,45 f. 6.866,82

Saldo girodienst f. 1.425,40
Saldo Boerenleenbank f 2.345,2'i

f. 10.637,48 f. 10.637,48

BEGROTING 1962 Drukkosten Succulenta f. 5.360,—
Verzendkosten tijdschrift f. 215,—

Saldo per 1 januari 1962 f. 1.425.40 V erenigingsdrukwerk f. 410,—
Contributies 1961 f. 400,— Onkosten bibliotheek f. 130,—
Contributies 1962 f. 6.500,— Onkosten administratie f. 280,—
Verkoop oude jaargangen f. 165,— Onkosten secretariaat ’61-’62 f. 300,—
Advertenties f. 105,— Onkosten penningmeester f. 25,—

Inningskosten postkwitanties f. 45,—
Onvoorzien f. 105,—
Vermoedelijk saldo f. 1.725,40

f. 8.595,40 f. 8.595,40
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Firma K. EDELMAN
SPECIALITEIT CACTUSSEN EN ANDERE 

VETPLANTEN GROTE VOORRAAD

U I T S L U I T E N D  GROOTHANDEL 

WHOLESALE ONLY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 334

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  NAALDWIJK.

UIT DE AFDELINGEN
GOOI- EN EEMLAND

De leden der afdeling kwamen op 6 
maart in het Restaurant „De Karse- 
boom” te Hilversum bijeen. Daar de 
voorzitter wegens ziekte verhinderd was 
aan de vergadering deel te nemen, gaf 
de secretaris leiding aan de besprekin
gen over zaaiproeven, tentoonstellingen, 
wedstrijden en excursies zoals voorge
steld door de propaganda-commissie. De 
daarop volgende pauze werd besteed 
voor het verloten van een aantal plan
ten, die leden ter beschikking hadden 
gesteld. Vervolgens hield de secretaris 
een causerie over land en volk van Gua
temala, waarbij hij nadruk legde op de 
groeivoorwaarden voor cactussen in dit 
land- De aanwezige 24 leden dankten 
met applaus, waarop een korte discussie 
volgde tot 10 uur 15 de bijeenkomst ge
sloten werd.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.

HAARLEM EN OMSTREKEN
De afdeling hield op 8 maart j.1. haar 

maandelijkse bijeenkomst, ditmaal nog 
in „de Witte Zwaan” . Op deze vergade
ring, waar vele plannen werden ge
maakt en nieuwe mogelijkheden bespro
ken, viel ook het besluit in het vervolg 
bijéén te komen bij de leden thuis. Er

zal dan op veler verzoek niet meer op 
donderdag maar op woensdag vergaderd 
worden.

Het secretariaat der afdeling is thans 
gevestigd bij :

C. DE QUASTENIT, 
Olieslagerslaan 24 — Haarlem.

De eerstvolgende bijeenkomst aan bo
venstaand adres en wel op woensdag 
11 april a.s.

SPECIALE AANBIEDING
van reeds in knop staande:

Mammillaria zeilmanniana 1.25
Mammillaria glochidiata 0,85
Mammillaria trichacantha 0,75
Mammillaria erythrosperma 0,75
Echinocereus salm-dyckianus 0,75
Echinocereus berlandieri 0,75
Echinocereus procumbens 0,75
Notocactus floricomus 0,75
Heurnia penzigii 0,75
Stapelia gigantea 0,90
Bij bestellingen boven fl. 5,— franco 

thuisbezorgd (in potjes).
Vraagt onze speciale prijslijst voor 

liefhebbers. 
CACTUSKWEKERIJ 

FREEK HOOGVLIET 
Oostelijke Slag 7 Maasdijk (z.h.) 

Telefoon 01745-2732.
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succulenta
NEDERL-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 22 — Overzicht van planten geënt op Pereskiopsis spathulata, 4 maanden 
na het enten (zie artikel op pagina 57). foto: I.V.T.
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V an de Redactie
Dit nummer kunnen we beginnen met een goed bericht: het Hoofd

bestuur heeft besloten in het vervolg iedere maand met 16 bladzijden te 
verschijnen. De finantiële vooruitzichten ten aanzien van het tijdschrift 
waren enkele maanden geleden niet al te best, maar de kosten van de 
eerste 3 nummers van dit jaar zijn erg meegevallen, zodat het verantwoord 
is de dunne nummers ook tot 16 bladzijden uit te breiden.

De klachten over de afleveringen, die wegens hun geringe dikte ver
frommeld uit de brievenbus werden gehaald, zullen dus vermoedelijk wel 
tot het verleden behoren.

Verder besloot de redactiecommissie om de twee maanden te vergade
ren en de inhoud van het tijdschrift grondig te bespreken, zodat ook hier 
waarborgen liggen, dat „Succulenta” een zo gevarieerd mogelijke inhoud 
krijgt.

Het uiterlijk van het tijdschrift zal niet veranderen; mogelijk zullen 
vele leden het groene kaftje missen, maar de prijs hiervan is te hoog. 
Bovendien heeft de huidige wijze van uitgeven het voordeel, dat bij in
binden van de jaargangen de mededelingen, die vroeger op deze kaft 
werden geplaatst, niet meer verloren gaan, hetgeen voor de geschiedenis 
van de vereniging van belang is.

Bij deze manier van opmaken is evenwel de frontpagina van bizondere 
betekenis; deze vertegenwoordigt eigenlijk de standing van de vereniging 
en is derhalve een soort visitekaartje. Daarom wek ik hierbij een ieder 
op mooie foto’s van goede kwaliteit in te sturen. Daarbij is het aanbeve
lenswaardig deze öf te voorzien van een onderschrift van een paar regels 
óf vergezeld te doen gaan van een artikel, waarin het onderwerp van de 
foto wordt behandeld.

Boom.

Voorzitter : A. F . H. BU IN ING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 03496—226. 
Secretaresse: Mevr. J . G RU LLEM A N S VAN BERG H EM , Hereweg 19, Lisse, Tel. 025 3 0 —3439. 
Penningmeester : G. D . DUU RSM A, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, W ageningen, 'Tel. 08370—3141, thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BO M M ELJE, J . C . VAN K E PP E L  en H. v. d. V E L D E . -  Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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Pyrrhocactus scoparius W itter spec. nova
door FR. RITTER, Olmué, Chili

PYRRHOCACTUS SCOPARIUS, corpus simplex, atroviride, hemisphae
ricum, 3—6 cm 0 ,  radice rapacea breviter conica; costae 10—13, in tuber
culis mentiformibus non incurvatis divisae, areolis 3—5 mm longis, 2—3 
mm latis, 5—8 mm remotis; spinae nigrae vel brunneae, radiales 5—10, 
tenues, 5—10 mm longae, centrales 1—4, paullo validiores; flores 25 mm 
longi; ovarium albofloccosum, viridi squamulosulum, superne alboseto- 
sum; camera nectarifera 3 mm longa, bipartita, aperta, basi purpurea; 
calyx infundibuliformis, 11 mm longus, apice ±  angustatus, intus purpu- 
reoroseus, extus viridihrunneus ut ovarium eodem modo vestitus; petala 
10—12 mm longa, 2 mm lata, longe acuminata, purpurea, albomarginata; 
stamina inferiora alba, superiora rosea; stylus purpureus, stigmatibus 7, 
roseis; fructus 1 cm longus, angulatus, inferne purpureus, superne viridi- 
brunneus; semina 0.9 mm longa, atrobrunnea, costatula, hilo parvo.

P. PIL1SPINOSO affinis, sed radice breviori, costis minoribus, spinis 
brevioribus, petalis purpureis albomarginatis differt.

P l a n t  enkel, donker grijsgroen of zwartgroen, in de natuur vlak en 
gelijk met de bodem of iets uitstekend, 3—6 cm dik, top iets verzonken, 
meestal met dorens overdekt; korte konische witte of geelachtige penwortel.

R i b b e n  10—13, meest 13, recht tot gedraaid, 4—6 mm hoog, matig 
diep ingesneden, bij de knobbels zeer breed, daartussen smaller; knobbels 
bovenaan zeer stomp en breed, naar hun basis iets verbreed; naar achteren 
zijn de knobbels in verscheidene mm lange, iets spitse, echter niet naar 
boven omgebogen kinnen verlengd.

A r e o l e n  witviltig, 3—5 mm lang, 2—3 mm breed, boven op de 
knobbels, daarin diep verzonken, Vz—% cm van elkaar.

D o r e n s  zwart tot bruin; de randdorens lichter tot bijna wit, zeer 
fijn, dikwijls haarfijn, of krachtiger en naaldvormig, half zijwaarts gericht 
of vrijwel recht afstaand, recht tot gebogen, ca. 5—10 van 5—15 mm lengte; 
middendorens 1—4 van ca. 10—15 mm lengte, krachtiger, meestal recht, 
afstaand; dikwijls zijn slechts enkele dorens van weinige mm lengte ont
wikkeld.

B l o e m e n  dicht bij de top, 2Vz cm lang, geurend, ca. lVz cm breed; 
slechts één bloem werd in ogenschouw genomen; bloeit midden in de 
winter.

V r u c h t b e g i n s e l  olijfbruinachtig, met witte vlokjes wol in de 
oksels van de kleine, smalle olijfgroene schubjes, tevens aldaar enkele lichte 
borstelharen.

N e k t a r k a m e r  tweedelig; onderste deel vlak, schotelvormig, 1 mm 
hoog, 3 mm breed, purperrood, daarboven het cylindervormige deel met 
onderin de nektariën, 2 mm hoog, 2Vz mm breed, wit, open.

51



B l o e m b u i J  boven de nektarkamer 11 mm lang, trechtervormig, 
bovenste eind iets vernauwd, zodat de bloem iets klokvormig is, binnenin 
purperrose, buitenkant als het vruchtbeginsel, aan het einde of tot aan 
onderen toe met zachte, geelachtige, gebogen, haarvormige borstels.

M e e l d r a d e n ,  onderste wit, bovenste purperrose, alle 8—9 mm

Fig. 23 — P yrrhocac tu s scoparius R itte r spec. nova, op de 
v indp laa ts door F r. R itte r gefotografeerd.

lang; helmknopjes liggen tegen de stamper aan, citroengeel, reiken van 
het begin tot ca. V4 deel van de bloembladen; pollen lichtgeel.

S t a m p e r  purperrood, 2 cm lang, met 7 samenneigende rosé stem
pels van 1 mm lengte, die boven de helmknopjes uitkomen.

B l o e m b l a d e n  10—12 mm lang, ca. 2 mm breed, van vrijwel van 
onderen tot bovenaan smaller wordend, uiteinden kort toegespitst, basis 
versmald, licht purperkleurig met witte randen, onderaan iets naar bin
nen gebogen en op deze wijze de opening wat vernauwend, bovenaan naar 
buiten gebogen.

V r u c h t  l c m  lang, 7 mm dik, tonvormig, onderaan licht purper, 
bovenaan groenachtig bruin, met een cirkelrond gat in de bodem en met 
witte vlokjes en bovenaan met enkele lichte, gebogen, witte, korte, borste
lige haren in de oksels van de V2 — I V 2 mm lange, smalle, donkerbruine 
schubjes, litteken van de bloem 3 mm breed, met verdiepte purper
kleurige bodem; zaadlijsten van de wanden losgemaakt in de holle ruimte 
van de vrucht een van boven afhangend korfje vormend; zaadstrengen kort, 
vergroeid, vochtig, zodat de zaden er niet aanstonds uitvallen.

Z a a d  0,9 mm lang, 0,7 mm breed, 0,5 mm dik, onderaan versmald,
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rugzijde zeer krachtig gewelfd, buikzijde onder het hilum iets gekerfd; 
testa zwartbruin, grof knobbelig geribd; hilum zeer klein, rond, wit, zit
tend aan het schuin buikwaarts afgeknotte onderste einde.

T y p e  v i n d p l a a t s ,  op de hoge bergen ten noorden van het 
vliegveld van Chanaral, provincie Atacama, Chili.

S y s t e e m :  verwant met Pyrrhocactus pilispinus Ritter, wijkt af door 
de kortere wortel, de kortere dorens en de paarse, witgerande bloembladen.

H o 1 o t y p e : in het botanisch herbarium en museum te Utrecht, 
Nederland, onder nr. FR 1085.

Deze soort werd door mij gevonden in januari 1956 onder het veld-
nummer FR 1085.

V ertaler : A. F . H. BUINING.

Parodia
com arapana

Card.

G. KÖNIGS

Nevenstaande bizonder 
mooie Parodia werd in 
1950 door C a r d e n a s  bij 
Comarapa - St. Cruz 
(Bolivia) ontdekt en 
door hem beschreven 
in Rev. Agric. Cocha- 
bamba 6, 24-26  (1951).

Fig . 24 — Parodia com arapana foto: G. Königs Deze soort spruit
meestal niet en groeit 
in de natuur vrij diep

in de grond; de lichamen zijn kogelrond, aan de top ingezonken, 5 cm 
hoog en 8 cm in doorsnede; de dorens zijn alle geel met bruine top en 
niet haakvormig gebogen. Oudere planten hebben aan de top een prach
tige kuif van bruine middendorens, waaruit de kleine goudgele bloemen
te voorschijn komen.

In mijn verzameling bevinden zich verscheidene exemplaren van deze 
mooie soort; ze zijn geënt op Trichocereus spachianus; het grootste exem
plaar is nu 6—7 cm breed en heeft in 1960 voor het eerst gebloeid.

In cultuur is deze soort niet moeilijk; het is evenwel aan te bevelen de 
planten te enten, omdat ze dan sneller groeien en eerder gaan bloeien; wor- 
telechte planten zijn bloeirijp, wanneer ze ±  4 cm breed zijn. Bij mij 
bloeien de planten van begin juni tot einde juli.
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De nationale succulentenverzameling 
te Wageningen (Het Succulentarium)
In Succulenta 1961, p. 46-47, werd voor het eerst een artikel gewijd aan 

de nationale collectie van vetplanten en cactussen te Wageningen en er 
werd daar aan het slot heloofd, dat regelmatig mededelingen hierover zou
den worden gedaan.

De lezers hebben hiernaar evenwel tot nog toe tevergeefs zitten uit
kijken, hun geduld werd op de proef gesteld; het bleek nl. al spoedig; dat

Fig. 25 — Overzicht van een deel der cactuscollectie foto: i .v.t .

de opbouw van een dergelijke collectie meer tijd vraagt dan aanvankelijk 
verwacht werd en bovendien was er in het begin niet zo veel van te zeggen.

Het is nu ongeveer een jaar geleden, dat we hier in samenwerking 
met de Vereniging Succulenta begonnen de bestaande collectie vetplanten 
uit te breiden met een verzameling cactussen en nu lijkt het me een goed 
ogenblik om verslag te doen van hetgeen in 1961 is gebeurd.

De groei van de collectie cactussen kan stormachtig genoemd worden; 
hadden we begin januari 1961 slechts 5 (vijf) cactussen, eind december was 
het aantal gegroeid tot 2231 in bijna 800 soorten. Dit alles is vrijwel geheel 
door schenkingen bijeengebracht en daaruit blijkt wel de belangstelling, 
die er voor het inrichten van een dergelijke collectie bestaat.
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Fig. 26 — Ook de Haworthia’s van de heer Uitewaal voelen zich best.
foto: I.V.T.

De volgende personen en instituten hebben materiaal gegeven:
Aantal Aantal

J. Bonefaas, den Haag 60 H. Krainz, Zürich 70
C. Bravenboer, Vlaardingen 15 C. Leguillon, Niherne 112
A. F. H. Buining, Hamersveld 330 L. Mortelmans, Wilrijk bij
W. J. Buwalda, St. Pancras 70 Antwerpen 17
H. van Donkelaar, Werkendam 137 M. C. v. d. Steeg, Eindhoven 397
Gentse botanische tuin 36 C. Smulders, Eindhoven 71
J. Grullemans-van Berghem 214 H. Rubingh, Soestdijk 3
Ir J. v. d. Harst, Wageningen 24 B. M. Schomper, den Haag 2
F. Hoogvliet, Maasdijk 34 W. Wessner, Muggensturm,
W. J. van Kempen, Nijmegen 32 Duitsland 22
J. C. van Keppel, Wassenaar 57 B. A. Wouters, Lent 105

Verder zijn er nog ±  450 cactussen opgekweekt uit zaad, ter beschik
king gesteld door het Clichéfonds, de heren Dr de Boer, Buining en van 
der Steeg, ook aangekocht bij fa Winter te Frankfurt.

De cactussen zijn nu ondergebracht in een kas (zie foto) en alphabe- 
tisch gerangschikt. Bij deze rangschikking deed zich de moeilijkheid voor, 
dat de geslachtsnaam van vele planten nogal omstreden is; ik heb hier dus 
een keuze moeten doen, waarop ik later terug hoop te komen.

Iedere plant heeft een nummer, zodat steeds de herkomst daarvan 
kan worden nagegaan; exemplaren behorende tot één kloon hebben het
zelfde nummer, zaailingen worden afzonderlijk genummerd.

Het ligt in de bedoeling van vele soorten 2—6 exemplaren aan te hou
den afhankelijk van de variatie en dan nog, indien mogelijk, zowel geënt
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als op eigen wortel; daardoor zal iets van de variatiebreedte getoond kun
nen worden en bovendien kan dan zaad worden gewonnen.

Bloemen en vruchten zullen bovendien in een herbarium worden 
bewaard, zodat we het gehele jaar door deze organen zullen kunnen be
studeren.

Het drogen van cactusbloemen gaat uitstekend, wanneer men maar 
enkele voorzorgsmaatregelen treft. Men moet de bloemen verzamelen, wan
neer de stempels zich goed ontwikkeld hebben; men moet dan de bloemen 
overlangs doorsnijden en vervolgens de twee helften zo snel mogelijk tussen 
filtreerpapier (krantenpapier kan desnoods ook) drogen. Men doet dit het 
beste in een droogstoof, eventueel (wanneer men zo’n apparaat niet heeft) 
boven de kachel. Het snelle drogen is belangrijk, omdat dan de kleuren

Fig. 27 — Overzicht van de cactuscollectie; op de achtergrond de zaailingen.
foto: I .V .T .

behouden blijven. Het verkleuren van de bloemen wordt veroorzaakt door 
bacteriën en deze organismen krijgen geen kans, wanneer men er voor 
zorgt, dat de bloemen binnen één dag droog zijn. Indien de gedroogde 
bloemen goed bewaard worden blijft de kleur voor altijd behouden. Het 
is de moeite waard het eens te proberen, want een herbarium van cactus
bloemen is interessant en het neemt bovendien weinig plaats in.

De collectie vetplanten (dus exclusief cactussen) onderging een kleine 
uitbreiding. Mevr. Grullemans schonk haar gehele collectie, Dr. H. W. de 
Boer zond een verzameling Argyroderma’s en Mr B. Carp (Kaapstad) 
stuurde Haworthia’s. Enkele door de heer J. R. P. van Hoey Smith te Rot
terdam op de Canarische eilanden in het wild verzamelde Euphorbia’s en 
een Ceropegia werden door hem welwillend afgestaan.

Mede namens Succulenta en de directeur van het I.V.T. dank ik alle 
schenkers voor hun medewerking.

Met de collectie worden nu allerlei activiteiten ontwikkeld, doch daar
over een volgende keer. Boom.

56



W. J. RUYSCH

Het enten op Pereskiopsis

Het enten van cactussen is in onze liefhebberij wel zeer bekend en 
wordt veel toegepast en wij vinden in onze collectie dan ook altijd vele 
planten, die geënt zijn.

Door verschillende onderstammen te gebruiken, bereiken wij zeer 
goede resultaten en we krijgen meer animo voor het enten wanneer we zien 
dat we daarmede een mooie verzameling op kunnen bouwen met planten, 
die zeldzaam zijn of op eigen wortel slecht groeien.

Nu is er ook nog een onderstam die gebruikt wordt voor het enten van

Fig. 28 — Espostoa FR 665 (E. huanacensis) geënt op Pereskiopsis spathulata 
na respectievelijk 1, 2 en 3 maanden foto: l.V.T.

zaailingen, en wel Pereskiopsis spathulata, hier meer bekend als P. velutina, 
dat een andere soort is. Deze onderstam, die al enkele jaren in ons land 
wordt gebruikt, werd ingevoerd uit Italië en is voor het enten van zaai
lingen een grote aanwinst. Door de krachtige groei van deze onderstam 
en de snelle vermeerdering (door stekken) kunnen wij in een korte tijd 
een grote hoeveelheid onder stammetjes kweken.

Het voordeel van het enten op Pereskiopsis is, dat de zeer kleine 
zaailingen zich snel ontwikkelen tot planten, die in de zomer weer over- 
geënt kunnen worden op de blijvende onderstam (fig. 28).

Het enten op de Pereskiopsis is vrij eenvoudig; als de onderstam de 
hoogte heeft bereikt van ongeveer 8 cm, wordt de top op 5 cm hoogte
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met een scheermesje afgesneden. De kleine zaailing wordt eveneens vlak 
af gesneden en wordt dan op de onderstam geplakt. Voor het aandruk
ken van de zaailing gebruikt men een reepje glas, dat men kan laten 
rusten op de rand van een houten bakje of op de rand van het tablet 
(figuur 29). Na enkele uren kan dit reepje glas al weer verwijderd worden. 
De afgesneden top wordt in scherp zand gezet; deze wortelt vrij snel en 
kan na enkele weken weer gebruikt worden voor een volgende enting.

Als de enting mislukt is, droogt de kleine zaailing volkomen in; is 
dit niet het geval, dan is de groei na enkele weken zichtbaar. De onder-

Fig. 29 — Heel sim pel is het enten, een lichte druk door middel van een reep je 
glas, dat na enige uren w eer verw ijderd kan worden en de ent zit „vast”.

foto : I .V .T .

stam kan, na een mislukte enting, direct weer gebruikt worden.
Wanneer de zaailing begint te groeien krijgt de onderstam in de 

oksels van de bladeren jonge scheutjes. Deze scheutjes moeten steeds ver
wijderd worden om alle voedingsstoffen aan de zaailing ten goede te 
laten komen. Behalve de snelle groei van de zaailing is het opvallend, dat
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ook soorten, die normaal pas na 
enkele jaren spruiten gaan maken, 
dit nu al binnen enkele weken 
doen. Deze spruiten kunnen af
genomen en opgekweekt worden.

De weersgesteldheid voor het 
enten is ook van belang. Bij zon
nig weer is het wel aan te raden 
te schermen, daar anders de 
kleine zaailingen kans lopen te 
verdrogen. Bij donker weer had ik 
de beste resultaten. De gemaakte 
entingen slaagden toen voor 100 
procent, wat bij zonnig weer niet 
het geval was. Van de 320 entin- 

Fig. 30 - Lobivia densispina (L. fam a- gen, die vorige zomer verricht
tim ensis Hort) reeds spruitend na m is]u k ten  e r  m a a r  15 . D e
tw ee maanden. ioto: i.v.l. > ;  ..

entingen zijn verricht van maart
tot juli, ook nog wat in september, maar deze groeiden vrijwel niet meer.

Als de zaailing groot genoeg is om overgeënt te worden, wordt deze 
van de Pereskiopsis afgesneden. Als er nu een gedeelte van de zaailing op 
de Pereskiopsisonderstam blijft staan, zal deze jonge spruitjes gaan 
maken (fig. 30). Door dit spruiten krijgt men een snelle vermeerdering 
van zeldzame soorten.

Wordt de zaailing in zijn geheel van de onderstam afgesneden, dan 
kan dit niet toegepast worden en kan de onderstam weer gebruikt wor
den voor het kweken van stekken.

Het overwinteren van onderstammen en geënte planten, die in de 
zomer niet overgeënt zijn, brengt nogal eens wat moeilijkheden mee. Deze 
moeilijkheid ligt in een te lage temperatuur, want daar kan Pereskiopsis 
absoluut niet tegen. Pereskiopsis houdt van een temperatuur van onge
veer 15 graden. Bij deze temperatuur dienen de planten de gehele win
ter door iets vochtig gehouden te worden. Door deze temperatuur en 
watergift behouden de planten hun bladeren, wat ten goede komt aan 
de onderstam en de geënte zaailingen. Als deze temperatuur in de win
ter niet bereikt kan worden is het wel aan te raden om in de zomer 
zoveel mogelijk alles over te enten. Om dit te bereiken moet men vroeg 
in het voorjaar zaaien, in mei enten op Pereskiopsis, en in augustus over 
enten op de blijvende onderstam. De watergift voor Pereskiopsis in de 
zomer is ook van groot belang; deze houdt namelijk van veel water en 
daarom moet men deze planten dan ook elke dag gieten om slap han
gen te voorkomen.

Dit zijn dan enkele gegevens over het enten en de verzorging van 
de Pereskiopsisonderstam. Er zullen nog wel meer gegevens zijn over deze 
onderstam, maar deze mogelijkheden zijn door mij zelf ondervonden.

Ik hoop dat vele liefhebbers deze Pereskiopsisonderstam eens willen 
proberen voor zover dat nog niet gebeurd is. U zult dan zeker voor grote 
verrassingen komen te staan.

Ik wens u allen veel succes !
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Rapport aan het Hoofdbestuur
inzake propaganda voor Succulenta

Elke liefhebberij is conjunctuurgevoelig en Succulenta heeft in de vooroorlogse 
crisisjaren ieder jaar het ledental zien teruglopen. Toen na de oorlog in 1947 opnieuw 
begonnen werd, vermeldde de ledenlijst ongeveer 250 liefhebbers.

Er kwam spoedig een toeloop van nieuwe leden, maar na een hoogtepunt om
streeks 1956 met rond 1190 leden1) zette er weer een teruggang in en ondanks de 
voortdurende hoogconjunctuur is liet ledental in 1961 niet boven 1063 leden gekomen.

De drie grote afdelingen ’s-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam maken op deze 
teruggang geen uitzondering.

Er worden wel steeds nieuwe leden ingeschreven, maar de oude kern van leden 
is niet in staat deze mensen voorgoed voor de liefhebberij te winnen.

Willen we meer profiteren van de gunstige gelegenheid, nu veel mensen meer 
verdienen en meer vrije tijd hebben dan ooit, dan zullen we ons moeten afvragen, 
waarin we tekort schieten.

Vast staat dat Succulenta nooit een massaorganisatie zal worden. Daarvoor vraagt 
deze liefhebberij teveel tijd, geld en interesse van haar beoefenaars. Maar vast staat 
ook, dat het verzorgen van succulente planten veel mensen diepe levensvreugde kan 
geven en belangstelling voor de levende natuur kan wekken.

Onze maatschappij verstedelijkt steeds meer en wil onze vereniging haar sociale 
taak goed vervullen dan zal er voortdurend propaganda gemaakt moeten worden opdat 
zij, die zich aangetrokken voelen tot ons werk, hiervan kennis kunnen nemen.

Nieuwe leden wordt het echter niet gemakkelijk gemaakt in onze vereniging. Al 
te vaak krijgen zij de indruk verzeild te zijn in een groepje mensen, die reeds ver
gevorderd zijn in deze materie. Er wordt met een zeker gemak gesproken over planten 
en kweekmethodes; men hoort voor het eerst tientallen latijnse plantennamen en krijgt 
al gauw het gevoel: „dit zal voor mij altijd wel een gesloten boek blijven”.

Aan nieuwe leden moet extra aandacht besteed worden. Zij moeten het gevoel 
krijgen in een nieuwe vriendenkring te zijn opgenomen waarbij ze over de eerste 
moeilijkheden worden heengeholpen. Wij moeten ons doelbewust instellen op anderen, 
terwijl onze liefhebberij er zo gemakkelijk toe leidt ons terug te trekken voor alle 
moeilijkheden van het leven in onze verzameling.

Wat onze kracht is voor de enkele liefhebber, zich een rustplaats gevormd te heb
ben in de maalstroom van het dagelijks leven, is vaak een nadeel in onze propaganda 
naar buiten. Al te veel wordt de opmerking gemaakt : „ik ben lid voor mijn plezier, 
waarvoor zou ik me zoveel inspanning geven voor anderen, ’t wordt toch niet gewaar
deerd, ik ga me aan mijn planten wijden”, waarbij dan vergeten wordt, dat men bij 
het opbouwen van een eigen verzameling juist de steun heeft gehad van de vereniging.

Het contact tussen de leden wordt gevormd door de uitgave van het maandblad 
en door het bezoeken van afdelingsvergaderingen in plaatsen waar deze gevestigd zijn. 
Voor veel leden betekent echter ons orgaan „Succulenta” het enige contact met de 
vereniging. Wil dit zijn taak goed vervullen, dan zal het open moeten staan voor elk 
lid, dat er iets van zichzelf in terug moet kunnen vinden. Naast een voorlichtende, 
moet het vooral een bindende taak vervullen. De redacteur moet tussen de leden staan, 
vertrouwensman zijn, aan wien men zijn belevenissen mededeelt. Hij dient stimulerend 
op te treden en niet af te wachten tot er copy wordt ingestuurd. Bijdragen der leden 
moeten zoveel mogelijk onveranderd worden opgenomen en alleen fouten verbeterd. 
Het is niet de taak van de redactie artikelen naar eigen inzicht te veranderen. Verder 
moet het wel en wee van de vereniging weerspiegeld worden in ons blad, aandacht 
besteed aan algemene vergaderingen, conferenties en dergelijke. Vergeleken met bladen 
van buitenlandse succulentenverenigingen maakt ons blad maar een povere en steriele 
indruk.

Teneinde niet steeds in herhalingen te vervallen wordt voorgesteld een dubbel 
nummer van „Succulenta” uit te geven met speciale artikelen voor beginners. Deze 
zullen verkocht kunnen worden a ƒ 1.00 per stuk en door de afdelingen in voorraad 
worden gehouden. Verspreid wonende nieuwe leden zouden dit bij het secretariaat 
moeten aanvragen.

Ter verbetering en stimulering van het afdelingswerk wordt voorgesteld eens per 
i) Voor de afscheiding van een groot deel der Belgische leden. — v. K.
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jaar een weekeind voor bestuursleden te organiseren. Op deze bijeenkomsten wordt voor
lichting gegeven in de techniek van vergaderen, het leiding geven aan een afdeling, 
maken van een zomer- en winterprogramma en de wijze waarop propaganda kan 
worden gemaakt. De kosten van deze bijeenkomsten worden betaald door de vereni
ging.

Het is vanzelfsprekend dat ieder lid in het bezit wordt gesteld van de statuten en 
het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Verder wordt reeds jarenlang aangedrongen op het beschikbaar stellen van leden
lijsten. Vooral nieuwe leden gevoelen de behoefte te weten wie er allemaal lid zijn 
en dat is zeer begrijpelijk. Het argument dat deze ledenlijsten steeds aan mutaties 
onderhevig zijn, is nog geen reden deze morele steun aan de leden te onthouden. Voor
gesteld wordt daarom elke twee jaar een ledenlijst uit te geven.

De kosten voor een en ander, welke voorlopig geschat worden op ƒ 1,— per lid 
lier jaar, zullen door contributieverhoging gedekt moeten worden.

Teneinde ieder lid in de gelegenheid te stellen over deze voorstellen zijn mening 
te vormen, wordt voorgesteld, na bespreking in het Hoofdbestuur, dit rapport tc 
publiceren in „Succulenta”.

H. RUBINGH 
C. BOMMELJÊ 
J. BONEFAAS.

ARGUMENTATIE VAN DE ALG. PENNINGMEESTER

Gaarne willen wij aan bovenstaand rapport iets toevoegen. Allereerst de verheu
gende mededeling, dat op de laatste hoofdbestuursvergadering besloten is de komende 
maanden telkens een nummer van 16 pagina’s te doen verschijnen. Daardoor kan meer 
aandacht aan de wensen der nieuwe leden worden besteed wat betreft het plaatsen van 
populaire artikelen.

Echter is het wel gewenst de contributie vanaf 1 januari 1963 met één gulden per 
jaar te verhogen en dus voor België en Nederland tc brengen op ƒ 7,50. Zulks kan 
naar onze mening voor niemand een bezwaar zijn. En dit temeer daar de waarde 
van het orgaan door dc grotere omvang toeneemt.

G. D. DUURSMA

Succulenten op de Hofstadbloem, Den Haag 1962
Op de bloemententoonstelling „Dc Hof

stadbloem’’ te Den Haag waren slechts 
weinig succulenten aanwezig; er waren 2 
inzendingen te bewonderen en verder kon 
men hier en daar tussen de andere plan
ten nog wel een enkele andere vetplant 
vinden.

De twee inzendingen, beide van kwekers, 
waren geheel verschillend van karakter 
en toonden samen eigenlijk wel alles, wat 
er op het gebied van de vetplanten te 
koop is.

De fa. Edelman te Reeuwijk had zijn bij
zonder mooie planten prachtig opgesteld 
en zal ongetwijfeld vele bezoekers er van 
hebben overtuigd, dat er in deze liefheb
berij toch heel wat te bereiken is.

De fa. Bouwman te Naaldwijk liet heel 
wat anders zien; zijn inzending vertegen
woordigde de handelscultuur en deze 
toonde, hoe de vetplanten worden ver
kocht en op welke wijze zij in schalen ook 
voor de gewone huiskamer te gebruiken 
zijn.

Onze hulde aan beide inzenders is hier 
zeker op zijn plaats.

Helaas hebben we evenwel moeten con
stateren, dat de naamgeving nog al was 
verwaarloosd; bij de fa. Edelman waren 
de namen wel goed, maar te schaars aan
wezig; bij de fa. Bouwman was vrijwel 
geen enkele naam te vinden met uitzon
dering van de althans voor het publiek 
vrijwel onleesbare gele etiketjes in enkele 
bakjes.

Trouwens de gehele tentoonstelling 
ging aan dit euvel mank en dit is jam
mer, want hoeveel mensen zijn er niet, 
die niet alleen mooie planten willen zien, 
maar ook wel willen weten, hoe ze heten. 
Het is bovendien nog een handelsbelang, 
want uiteindelijk moeten vele bloemisterij- 
planten toch ook op bestelling kunnen 
worden geleverd en dan zijn de namen 
onontbeerlijk, ,

Dan waren er nog enkele bonte Sanse- 
vieria’s; wat de mensen daaraan vinden is 
ons een raadsel; maar ze zijn heel apart 
en dat schijnt men tegenwoordig te zoe
ken. Of de planten dan een ziekelijk 
uiterlijk hebben, doet klaarblijkelijk niet 
ter zake. Red.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
HERKIESBARE H.B.-LEDEN.

De in  „Succulenta” 1962, num m er 3, 
genoem de period iek  aftredende hoofd
bestuursleden , de heren  A. F. H. Bui 
ning te  H am ersveld  en S. P . G. van  
R om unde te  N ijm egen, stellen  zich w e
derom  herk iesb aar voor hun  functie  in 
he t hoofdbestuur.

VOORSTEL ALG. VERGADERING
De afd. D ordrech t heeft de h eer H. 

R ubingh te  Soestdijk  voorgesteld  als 
candidaat in de benoem ing van  de voor
z itte r van  Succulenta op de a.s. A lge
m ene V ergadering.

Secr. Succulenta.

MET VACANTIE !
De secretaresse van  Succulenta, m evr. 

J . G ru llem ans van  B erghem , H erew eg 
19, Lisse, zal van 14 m ei to t 14 ju n i a.s. 
m et vacan tie  zijn. De in  die tijd  b in 
nengekom en correspondentie  bij h e t 
secre ta riaa t kan  eerst na  14 ju n i w or
den beantw oord.

V oor opgave van  n ieuw e leden kan  
m en zich w enden to t m evr. L. de Lange- 
van A alderen, M ozartlaan 15, B ilthoven.

AFDELING KENNEM ERLAND
M et genoegen k unnen  wij m ededelen, 

dat in  IJm u iden  is opgerich t een n ieu 
we afdeling  van  Succulenta, de afdeling  
„K ennem erland”.

De h eer B ax te IJm u id en  heeft het 
in itia tie f genom en to t deze oprichting. 
De n ieuw e afdeling  bestaa t u it 16 leden, 
grotendeels afkom stig  u it de afdeling  
H aarlem . De afstand  n aa r H aarlem  
w erd door leden w onende boven h e t 
N oordzeekanaal als een bezw aar b e 
schouwd, w aardoor zij zich hebben  v e r
enigd in  een n ieuw e afdeling. H et afde
lingsbestuur is gevorm d als v o lg t : 
V oorzitter: J. C. M uijen te  B everw ijk; 
S e c re ta r is : M. J . van  D oesburg, W ar- 
denaa rs traa t 4, V elsen, post B everw ijk; 
P en n in g m eeste r: J . M. B ax te  IJm u i
den.

Onze gelukw ensen  aan  bestuursleden  
en leden van de afd. K ennem erland  en 
veel succes !

UIT DE AFDELINGEN
DEN HAAG

N adat de voorzitter, de h eer Bonefaas 
de vergadering  geopend had, heette  hij 
in  h e t bijzonder de h eer en m evr. Van 
K eppel w elkom . Bij de m ededelingen

w erd  als voornaam ste pun t de m eiver- 
gadering besproken, w aar de heer C u rt 
B ackeberg een lezing zal houden m et 
d ia ’s over „H et C actusparadijs, de Ri- 
v iè ra”,
H ierna h ield  de h eer V an K eppel een 
in leid ing over „De opbouw  van  een ge
m engde verzam eling”. In  de eerste 
p laats besp rak  hij de m ogelijkheden 
voor hen, die aangew ezen zijn op ka- 
m ercu ltuu r. V an de bolcactussen kom en 
slechts een b ep erk t aan ta l soorten  in  
aanm erk ing ; m et im porten  kan  m en in 
elk  geval b e te r n ie t beginnen. V eel g ro 
te r  is h e t aan ta l ve tp lan ten , da t m et 
succes op de v enste rbank  gekw eek t kan  
w orden. A anbevolen w ordt, de p lan ten  
n iet in  ap a rte  potjes, doch in  bak k en  of 
schalen te  kw eken; bij een verstandige 
keuze k u nnen  ve tp lan ten  en  cactussen 
heel goed in dezelfde bak  staan.

De kasbezitte r heeft een veel g ro tere  
keuze, doch ook hij doet goed zich te  
beperken. Zij, die in  de w in te r lage 
tem pera tu ren  hebben, k u nnen  kouge- 
voelige soorten  b e te r n ie t aanschaffen.

In verband  m et h e t w a te r geven is 
h e t beter, cactussen en ve tp lan ten  in 
aparte  groepen op te  stellen.

Na de pauze, w aarin  de verlo ting  
p laats vond, vertoonde de h eer V an 
K eppel een groot aan ta l p rach tige  d ia’s. 
V ooral de s te rk  verg ro te  opnam en der 
bloeiw ijze van  vele v e tp lan ten  toon
den de schoonheid van  soms zeer k leine 
bloem en. Ook bij de d ia ’s gaf sp reker 
be langrijke  aanw ijzingen.

Na een dan k b aar applaus en een 
dankw oord  van  de voorz itte r w erd  de 
vergadering  circa 11 u u r gesloten.

C. B.

GOOI- EN EEMLAND
N iet m inder dan 31 leden  w aren  op 

dinsdag 3 ap ril in  re s tau ran t „De K ar- 
seboom ” te  H ilversum  bijeen om te 
lu iste ren  n aar de h eer C. B om m eljé, die 
deze avond in  h e t b ijzonder aandach t 
aan  „andere ve tp lan ten ” zou w ijden. 
A lvorens de h ee r B om m eljé h e t w oord 
te  geven behandelde de voorz itte r eerst 
enkele  huishoudelijke aangelegenheden, 
w aarbij o.a. de leden  w erden  aange
spoord kaa rten  a ƒ 1,— p er stuk  voor de 
lezing op 18 m ei a.s. van  de h eer B acke
berg  in  „De K arseboom ” aan de m an te 
brengen.

V ervolgens lu iste rde  de vergadering  
n aa r de h eer Bom m eljé, die begon er 
op te  w ijzen dat vele v e tp lan ten  zoals 
H aw orth ia’s, Agaves e.d. zeer eenvoudig 
zijn te  zaaien, ook L ithops lev e rt nog 
geen al te  grote m oeilijkheden op, Eche-
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veria 's  stellen  m et hun  stoffijne zaad 
ech te r veel zw aardere  eisen.

De h eer B om m eljé besteedde speciale 
aandach t aan  de A gaven. Deze p lan ten  
kom en b ijna u its lu itend  in  M exico voor. 
Som m ige soorten  zijn zo groot, dat zij 
in  de hu iskam er of zelfs een kas m oei
lijk  te  p laa tsen  zijn, andere  zoals bv. 
A gave pum ila  b lijven  slechts klein.

Na van  de A gaven afgestap t te  zijn, 
behandelde de h eer B om m eljé nog in 
h e t k o rt de geslachten  E uphorbia, Aloë, 
S tapelia  en M esem bryanthem um .

Na de pauze, w aarin  w eer vele p lan 
ten  verloo t w erden, vertoonde de h eer 
B om m eljé een aan ta l d ia ’s, o.a. van  een 
Agave, die bij hem  in de tu in  in bloei 
had  gestaan.

H et w as a l tegen  elven toen  de voor
z itte r tenslo tte  nam ens alle  aanw ezigen 
de h eer B om m eljé kon dankzeggen voor 
zijn in s truc tie f betoog en zijn fraaie  
d ia ’s.

S e c re ta r ia a t:
P ie te r de H ooghlaan 2, Loosdrecht.

ROTTERDAM 35 JAAR.
H et w as n a tu u rlijk  n ie t de stad  R ot

terdam  die op 7 ap ril 1962 h aa r zevende 
lu s tru m  vierde, doch de afdeling  R ot
te rdam  van  Succulenta.

De h eer B ravenboer opende de m id 
dag m et een h a rte lijk  w oord van  w el
kom  aan alle  aanw ezigen en besp rak  
vervolgens h e t w el en w ee in  de a f
gelopen periode van  de afdeling. De 
heren  de Slegte, K oppers en Schultz 
w erden  to t ere lid  van  de afdeling  b e 
noem d. De h eer B ravenboer lie t zijn 
w oorden m et een  zilveren  „O puntia" 
voor genoem de heren  vergezeld gaan.

De h eer A. F. H. Buining, landelijk  
voorzitter, m em oreerde in  h e t k o rt de 
geschiedenis van  de afdeling  en prees 
de ac tiv ite it w elke ervan  u itgegaan  is. 
Hij hoopte dat de afdeling  to t nog g ro 
te re  bloei en  groei m ocht kom en.

De h eer Mol, tw eede voorz itte r en 
voorz itte r van  de afdeling  A m sterdam  
w enste de afdeling  geluk m et h a a r feest 
en bood een fraa i b loem stuk  aan.

De h ee r R ubingh, Gooi- en Eem land, 
sp rak  w oorden van  w aardering  en dank  
voor de p re ttige  sam enw erk ing  w elke 
hij steeds van  de afdeling  R otterdam  
hee ft m ogen ondervinden.

De h eer Bonefaas, den Haag, w ees er 
op dat de afd. R o tterdam  een goede w as 
en hoopte dat d it zo zou blijven.

De „geridderde” heren  dank ten  v e r
volgens de voorz itte r voor hu n  o nder
scheiding. De h ee r K oppers b rak  nog 
een lans voor zijn speciale liefhebberij 
V etp lan ten  en constateerde m et leed 

w ezen dat er nog veel te  w einig leden 
zijn die naast hun  cactussen ook een 
aan ta l v e tp lan ten  verzorgden.

H ierna w as er volop gelegenheid de 
inw endige m ens door m iddel van  goed 
belegde broodjes en  u itstekende koffie, 
te  versterken .

Des avonds sp rak  dr. L odew ijks over 
h e t cactusland  Mexico. H et w erd  een 
buitengew oon in teressan te  causerie door 
deze sp reker, w elke een goed inzicht 
gaf over de levensgew oonten en schoon
heid  van  M exico. N atuu rlijk  w aren  er 
vele d ia’s m et cactusafbeeldingen te  b e 
w onderen.

De afdeling  R o tterdam  kan  op een 
zeer goed geslaagd lu s trum  terugzien.

Malaco.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénm aal per jaa r gratis een opgave inzenden.

Geen koop- en  verkoopaanbiedingen.
Koop en verkoopannonces ƒ  2.50 per plaatsing.

GEVRAAGD : De to t nu  toe versche
nen  afleveringen  van „Die K ak teen ” 
van  H. K rainz. B rieven m et p rijsop
gave aan H. BLOM, C ypress traa t 62, 
’s-G ravenhage.

D oor b rand  in  m ijn cactuskasje zijn 
veel cactussen en  v e tp lan ten  verlo ren  
gegaan. W elke leden of h an d e la ren  h eb 
ben w at stekken  of jonge p lan tjes  tegen 
porto  en  desgew enst k leine vergoeding 
voor mij d isponibel ? J. R. ZWEERS, 
G. van A rk e ls traa t 24, H ardenberg .

CACTUSSEN. A angeboden 1-, 2- en 
3-jarige zaailingen tegen  kostprijs. Voor 
beg inners een goede gelegenheid hun  
verzam eling op goedkope wijze u it te  
b reiden. V raag t naam lijst m et condities 
aan  J . SCHUT, B ronbeeklaan  55, A rn 
hem . Postzegel voor an tw oord  inslu iten  
s.v.p.

N IEU W E L ED EN  :

F. Heitlager, Dr. A. Kuyperstraat 7, 
Brunssum, L.

C. Heij, Hilhorstweg 46, Oosterbeek,
W. van Dam, Kerkstraat 24, Groningen.
J. R. Zweers, G. van Arkelstraat 24, 

Hardenberg.
H. Masman, J. van Heemskerklaan 5, 

Nijverdal.
A. den Haan, T ijn jed ijk  3, L eeuw arden.
M. J. Crielaars, Pelsmakerstraat 4, Venlo.
J. G. W. Sukkeh, Dr. Plesmanstraat 321, 

Soesterberg.
W. de Beyer, Griftdijk 15, Lent bij Nij

megen.
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im p o r t
e x p o r t G actussen  en andere S u ccu len ten

te le foon  33  25  56 F. Jansen Leyweg 2 4
postrekening 17 24  46 s-G ravenhage

FLINKE SORTERING IMPORT - EXPORT

C actussen en andere V e tp lan ten

bij W. J. VAN KEMPEN
D riehuizerw eg 327, Brakkestein, N ijm egen. Tel. 23377, G iro 547230

D. B O U W M AN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G ro te  so rte r ing  Cactussen en p rim a Vetp lan ten  

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

CACTUSSEN
VETPLANTEN II. V1H D O N K E L M R
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten 
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n  

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  NAALDWIJK.

J. Bronkhorst, Lindestraat 17, IJmuiden. 
J. P. van der Perk, Fl. Radewijnsstraat 42, 

Leerdam.
A. Pais, Groeneweg 54, IJmuiden.
Mevr. B. Alders, Zon en Maanstraat 1 a, 

Hilversum.
Mevr. M. A. B. Verhave—Migchelsen, 

’s-Gravelandseweg 84a, Hilversum.
H. Bosman, Zoutmeterstraat 72, Venlo.
M. Schippers, Prins Hendrikstraat 8, 

Vlaardingen.

W. Meijer, Arubalaan 96 b, Amersfoort.
F. Bruintjes, Naarderstraat 97, Hilversum. 
P. Dorreboom, van Ghentlaan 31, Hilver

sum. ,
H. P. G. Starren, Oosterstraat 123, Baarn. 
Mevr. W. van Dooren-Felix, Ananasstraat 

2, Den Haag.
J. Moerkerk, Margrietweg 1, Ouddorp.
P. J. Dellaman, Graafsewef 239 L, 

’s-Hertogenbosch.
B. Corstens, B. M. Singel 9, Schipluiden.
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succulenta
NEOERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 31 — Matucana aurantiaca (Vaupel) Ritter FR 595. Vele onzer lezers 
zullen deze mooie, glanzendgroene Matucana in de laatste jaren gezaaid heb
ben. Het hier afgebeelde plantje werd in 1958 gezaaid en in 1959 geënt. Vorig 
jaar bloeide het met twee grote roodachtig gele bloemen. Op de foto zijn de 
bloemen bijna gesloten, in de hoogste bloeistand staan ze wijder open. C.B.

Foto: P. A. Roggen.
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Van de Redactie
We beleven dit jaar helaas een der koudste voorseizoenen sinds men

senheugenis; de wind blijft noord, er valt veel regen en er is weinig zonne
schijn. De bomen komen aarzelend in blad, de peren bloeien midden mei 
in plaats van begin april, de bloembollen zijn bijna een maand te laat en 
het is wel zeker, dat het koude voorjaar ook een grote invloed zal hebben 
op de groei en de bloei van onze cactussen en vetplanten.

Verreweg de meeste liefhebbers stoken niet meer, hun kassen of bak
ken zijn te koud, de planten krijgen te weinig zon en in vele gevallen zal 
er in de meeste planten wel weinig groei zitten.

Het opkweken van zaailingen kan bij velen in het gedrang komen en 
het enten zal vermoedelijk wel moeten worden uitgesteld.

Het lijkt nu wel van belang gegevens te verzamelen over de gevolgen 
van dit aanhoudend slechte weer en ik wil daarom de leden opwekken hun 
bevindingen te noteren en de aantekeningen al of niet verwerkt in een 
artikel in het najaar aan de redactie op te zenden.

Mogelijk zal blijken, dat uit al deze notities belangrijke conclusies 
getrokken kunnen worden en zeer waarschijnlijk zullen we dan een inter
essant artikel over dit onderwerp kunnen schrijven.

Daarom wek ik een ieder op het gedrag van de planten nauwkeurig 
gade te slaan en een en ander te noteren.

B.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 03496—226. 
Secretaresse: Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse, Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, 'Tel. 08370—3141, thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BOM M ELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. v. d. V ELD E. — Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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Dr. H. W. DE B O E R

Enige variëteiten van Lithops fulleri N. E. Br.

Lithops fulleri N.E.Br., welke voorkomt in het Kenhardt-district 
(Kakamas, Keimoes, Kenhardt), is gekenmerkt door de volgende eigen
schappen :

le. in het ingezonken venster bevindt zich een aantal eilanden;
2e. de buitenzoom van het venster vormt enige (10—14, soms meer) 

naar de buitenrand gerichte tanden;
3e. in de uiteinden van deze tanden komen rood-bruine, ev. rood 

gekleurde vlekjes voor.

De kleur van het venster is nogal variabel; in N e l  „Lithops” zijn zo-

Fig . 32 — Lithops fu lleri N .E.Br. var. fu lleri (0.75 X )  foto: de Boer.

wel exemplaren met een violet, als met een groenachtig eventueel bruin
achtig venster afgebeeld.

Op enkele plaatsen zijn in de laatste jaren echter exemplaren van 
Lithops fulleri aangetroffen, welke zodanig in vorm en kleur afwijken van 
de ons tot dusver bekende soort, dat we van aparte variaties kunnen spre
ken. Het zijn de volgende :
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a. LITHOPS FULLERI var. BRUNNEA de Boer, var. nov.
A L. fulleri N.E.Br. var. fulleri differt fenestra griseobrunnea, 
insulis minoribus, maculis rubrobrunneis inconspicuis vel sub- 
nullis.
Habitat : in de nabijheid van Pofadder.

Het vrij donker bruine venster eindigt in de buitenzoom in tanden, 
welke korter en breder zijn dan die van Lithops fidleri N.E.Br. var. fulleri; 
de eilanden zijn over het algemeen iets kleiner; de roodbruine vlekjes in 
de tanden van het venster zijn niet of nauwelijks te zien, hetgeen veroor
zaakt wordt door de donker bruine kleur van het venster; bij doorvallend 
licht (wanneer men een afgesneden top tegen het licht bekijkt) zijn de

Fig . 33 —  Lithops fu lleri var. brunnea de B o er (0.75 X ) foto: de Boer-

roodbruine vlekjes in de uiteinden van de tanden echter duidelijk zicht
baar.

In de cultuur zijn de eigenschappen van Lithops fulleri var. brunnea 
(bekend als : „the brown form of L. fulleri”) zeer constant.

b. LITHOPS FULLERI var. OCHRACEA de Boer, var. nov.
A L. fulleri N.E.Br. var. fulleri differt lateribus et insulis pal
lide ochraceis, fenestra saturate ochracea, insulis minoribus. 
Habitat: nabij Upington, aan de Noordkant van de Oranjerivier 
(op een plat heuveltje, tussen kwarts).
Coli.: Mr. A. A. Roux (Keimoes), 1957.

Doordat de mantel en de eilanden (die kleiner zijn dan bij Lithops 
fulleri N.E.Br. var. fulleri) licht okerkleurig zijn, het venster donker oker- 
kleurig (soms bijna rood) en de tanden van het venster breed en kort, wijkt

68



deze variëteit nogal van Lithops fuïleri N.E.Br. var. fulleri af. Door de 
diepe okerkleur van het venster zijn de roodbruine vlekjes in de uiteinden 
der tanden nauwelijks zichtbaar.

c. LITHOPS FULLERI var. CHRYSOCEPHALA (Nel) comb. nov.
L. chrysocephala Nel in Ann. Univ. Stellenbosch, 21, sect. A, 1, 7 (1943). 
Door Prof. Nel zijn in deze Lithops, welke hij beschreef als een nieuwe 

soort: Lithops chrysocephala Nel, de „fulleri eigenschappen” niet herkend.

Fig. 34 — Lithops fulleri var. ochracea de Boer (0.9 X ) f°to: de Boer.

Wanneer men echter voor ogen houdt, dat de grootte van de eilanden 
in het venster bij Lithops fulleri N.E.Br. sterk variabel is, dan ziet men 
duidelijk, vooral in de gekleurde afbeelding van L. chrysocephala in N e l  
„Lithops” tegenover bladz. 60, dat we hier te maken hebben  m et een 
variëteit van Lithops fidleri N.E.Br., waarin de eilanden groter zijn en 
waardoor het venster is gereduceerd en uiteengevallen in smallere banden.

Het hier groenachtig gekleurde, door de grotere eilanden tot een net
werk van smallere banden gereduceerde venster loopt in de buitenzoom 
uit in vrij lange, smalle tanden, waarin de voor Lithops fulleri zo typische 
roodbruine (hier rode) vlekjes zeer duidelijk aanwezig zijn.

JOHAN JACOB GROLMAN +
Het bestuur van de Kring Haarlem e.o. geeft met leedwezen kennis van het 
overlijden van haar voorzitter de Heer J. J. Grolman.
Hij aanvaarde het voorzitterschap in een voor de afdeling zeer moeilijke periode, 
doch door zijn trouw, zijn vriendschap, zijn onverwoestbaar optimisme en grote 
liefde voor de succulenten is het hem gelukt de afdeling in goede banen te leiden. 
Wij bewaren aan hem de beste herinnering. Hij ruste in Vrede.
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Pyrrhocactus setosiflorus W itter  spec. nova
door FR. RITTER, Olmué, Chili

P. SETOSIFLORUS, corpus atrogriseo-viride, planum vel hemisphaeri
cum, 4—6 cm 0 , radice rapacea grandi, apice angustata; costae 13—17, 
profunde crenulatae, areolis albis, 3—10 mm longis, 1—5 mm latis, 5—15 
mm remotis; spinae rectae aciculares, radiales 12—14, 8—20 mm longae, 
pallide luteae, nonnullae nonnunquam nigrae, centrales 15—40 mm lon
gae, pallide luteae; flores 40—65 mm longi; ovarium albofloccosulum, 
plerumque albosetosum; camera nectarifera 2—3 mm longa, aperta; calyx 
infundibuliformis, 9—16 mm longus, intus viridescens, extus copiose albo- 
setosus; stamina alba vel albida; stylus rubrobrunneus, stigmatibus 7—10, 
rubrobrunneis; petala 20—35 mm longa, 4—7 mm lata, acuminata, pallide 
lutea, viridilutea vel purpurea; fructus rubescens; semina 3—9 mm longa, 
0,7 mm lata, atrobrunnea, aspera, hilo albo.

var. INTERMEDIUS, a typo corpore minori, areolis minoribus, spinis 
brevioribus, floribus minoribus, ovario esetuloso, calyce intus luteolo, 
petalis brevioribus et obtusioribus differt.

P l a n t  donkergrijsgroen, dikwijls bruingebrand, meest vlak met de 
bodem, later ook tot half kogelvormig (in het veld zijn de koppen van 
18 mm 0  bloeirijp), meestal van de basis uit scheuten vormend, top ver
zonken; penwortel lang en dik met vernauwde wortelhals.

R i b b e n  bij jonge planten geheel opgelost in ronde knobbels van
3— 5 mm 0 ,  later 13—17 ribben, ca. 4—7 mm hoog, met inkervingen vrijwel 
tot aan de grond; knobbels stomp, langwerpig, achteraan stomp afgerond, 
soms met stompe kin.

A r e o 1 e n witviltig, nauwelijks verzonken, op de buitenkant van de 
knobbels, bij de aanvang van de bloeirijpheid ca. 3 mm lang en 2 mm 
breed, later tot 10 mm lang en tot 5 mm breed, V2—IV2 cm van elkaar.

D o r e n s  in jeugdstadium slechts als randdorens, ca. 10, dun, meestal 
recht, meer aanliggend, meestal zwart; bij oudere planten randdorens 
meestal 12—14, recht, terzijde tot half afstaand gericht, naaldvormig, %—2 
cm lang, lichtgeelachtig, enkele dunnere kunnen ook zwart zijn; midden
dorens krachtiger, vrijwel recht, sterk uiteenlopend, lichtgeelachtig, eerst 
1, weldra 4, zij kunnen op grote areolen vermeerderen tot circa 10, name
lijk aan de bovenkant van de areolen zijn ze niet scherp van de randdorens 
te onderscheiden, 1V2 —4 cm lang.

B l o e m e n  dicht bij de top, verschijnen eerst, nadat de planten in 
het stadium van ribvorming komen en de grote middendorens verschijnen,
4— 6 V2 cm lang, met vrijwel even grote opening, vrijwel reukloos; de noti
ties zijn gemaakt van 4 bloemen van 4 verschillende planten op de vind
plaats.
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V r u c h t b e g i n s e l  bruingroen, met witte vlokjes en meestal fijne, 
witte, haarachtige borstelharen in de oksels van de weinige, smalle, geel
achtige tot roodachtige schubjes.

N e k t a r k a m e r  2—3 mm lang, 2 -4  mm breed, cylindervormig, 
open, bodem wit.

B l o e m b u i s  boven de nektarkamer 9—16 mm lang, bovenaan 10—18 
mm wijd, binnenin bleek groenachtig wit, buiten groenachtig bruin tot 
roodachtig bruin, bedekt als het vruchtbeginsel, bovendien met talrijke 
lange, zachte, gebogen, witte tot geelachtige borstelharen.

Fig. 35 — Pyrrhocactus setisiflorus Ritter spec. nova, op de vind
plaats door Fried. Ritter gefotografeerd.

M e e l d r a d e n  wit, soms iets groenachtig of naar boven iets rood
achtig, 8—18 mm lang, de bovenste meestal langer dan de onderste, meest
al iets tegen de stamper neigend; inplanting ontbreekt op de bovenste 2—4 
mm van de bloembuis; helmknopjes citroengeel tot crème, reiken van het 
begin tot op % hoogte van de bloembladen.

S t a m p e r  onderaan meestal wit, zelden roodachtig, naar boven 
steeds roodachtig bruin, 2—3 cm lang, waarvan 2—3 mm voor de 7—10 
samenneigende, roodachtig bruine stempels.

B l o e m b l a d e n  2—3 V2 cm lang, 4—7 mm breed, tamelijk lijnvor
mig, onderaan versmald, boven meestal lang, soms kort toegespitst, dikwijls 
getand, dikwijls met een puntje, beekgeel of bleek groenachtig geel of bleek 
grijsgeel of purperrose, de buitenste bloembladen sterker purper of bruin
achtig rood.
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V r u c h t  lang, roodachtig, bedekt als het vruchtbeginsel, met een 
rond gat in de bodem.

Z a a d  0,9 mm lang, 0,7 mm breed, 0,6 mm dik, rugzijde sterk ge
welfd, gekield, onderaan versmald; testa bruin zwart, dof, iets ruw; hilum 
wit, rond, middengroot, aan het afgeknotte ondereinde.

T y p e  v i n d p l a a t s :  kusten van midden-Chili ongeveer op de 
breedte van 31° 30'.

S y s t e e m  nauw verwant met Pyrrhocactus dimorphus R it t e b . De 
variëteit intermedius R itter  var. nov. is een overgang naar Pyrrhocactus 
dimorphus R it t e r .

Pyrrhocactus setosiflorus R itter  var. intermedius R itter  var. nov. 
onderscheidt zich van var. setisiflorus R itter  door het niet spruitende, 
kleinere lichaam tot ca. 4 cm dikte, de kleinere areolen, half zo lange 
dorens en in jeugd- en ouder stadium minder aantal dorens, kortere bloe
men van 3—4% cm lengte (genoteerd van 2 bloemen), vruchtbeginsel zon
der borstelige haren, roodachtige bodem van de nektarkamer die door de 
meeldraden half gesloten is, de bleek geelachtige binnenkant van de bloem- 
buis, met minder borstelige haren op de bloembuis die onderaan geheel 
ontbreken, kortere en bovenaan stompere bloembladen echter van dezelfde 
breedte; type vindplaats ca. 60 km ten zuiden van Coquimbo, Chili.

H o 1 o t y p e van beide variëteiten in het botanisch herbarium en 
museum te Utrecht, Holland, onder nr. FR 708 en FR 708a.

Beide variëteiten werden door mij gevonden in november 1957 onder 
het veldnummer FR 708 (var. setisiflorus) en FR 708a (var. intermedius).

Vertaler: A. F. H. BUINING.

Succulenten op de Floralies V alenciennoises
Van 27 april tot 7 mei j.1. is er in Valenciennes (Noord Frankrijk) een grote bloe

mententoonstelling gehouden, de „Floralies valenciennoises”. De binnenexpositie was 
bijzonder fraai. n.1. ondergebracht in een speciaal daarvoor geconstrueerde hal van 
stalen buizen en gegolfd eterniet, dat op het dak afgewisseld werd met gegolfd vezel- 
glas. Het was een enorme ruimte, van meer dan 2 hectare groot.

De succulenten waren niet bijzonder rijk vertegenwoordigd, er waren slechts een 
stuk of zes stands en de variatie in het sortiment was maar klein. De geëxposeerde 
planten waren wel mooi, maar vertegenwoordigden de gewone show-stukken: grusoni’s, 
strausi’s, lanata’s, grijsaards, in grote exemplaren voerden de boventoon. Er waren ook 
wel wat kleinere cactussen, maar die gingen in de ruimte wat teloor; het lijkt me toch 
onjuist om een hele verzameling kleine planten op de grond te zetten, want niemand 
kan er bij en bovendien maakt het gauw een rommelige indruk.

Het is moeilijk onze planten zodanig op een tentoonstelling te brengen, dat het 
publiek er wat aan heeft, dat er een stimulerende werking van uitgaat.

Al waren er dus op deze expositie mooie planten aanwezig, het geheel gaf geen 
beeld van de betekenis en de omvang van de cultuur van succulenten in Frankrijk.

Red.
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Zaairesultaten 1962
Het is misschien wel eens aardig reeds iets te vermelden over zaai

resultaten 1962. Dit is mogelijk omdat ik mijn eerste 38 soorten cactuszaad 
- alle afkomstig van het Clichéfonds - op 17 februari uitzaaide. Met tussen
pozen van 12 dagen heb ik de resultaten van deze poging, tijdens een 
periode van ongeveer 5 weken, nauwkeurig gevolgd-

Over de zaaimethode kan ik kort zijn, daar deze welhaast klassiek is : 
potjes van 3 Vz cm doorsnee in een aquarium, gevuld met natte turfmolm, 
temperatuur gemiddeld omstreeks 25° C. Onderin de potjes eveneens wat 
turfmolm en daarop gezeefde Culvita potgrond, vermengd met scherp zand. 
Een en ander leidt tot een vrij zure zaaibodem, hetgeen mogelijk bevor
derlijk is voor het verkrijgen van goede resultaten (zie in dit verband het 
artikel van J. Bonefaas, Zaaiproeven Echinocactus grusonii in Succulenta 
1962, 35, 36).

Als eerste aanwijzing inzake de resultaten kan worden opgemerkt dat 
van de 38 soorten er 34 opkwamen; dit is ongeveer 90 %. Ter vergelijking 
met uw eigen resultaten van deze soorten noem ik de vier wegblijvers : 
Eriocactus schumannianus, Gymnocalycium hybopleurum, Notocactus ot- 
tonis v. tenuispinus, Ferocactus corniger.

De gemiddelde opkomst van de genoemde 34 soorten bedroeg na 5 
weken ongeveer 65 %. De ervaring, na deze periode leert echter dat het 
uiteindelijke resultaat nog wel wat hoger komt te liggen.

Van de soorten die flink boven dit gemiddelde zijn gekomen zou ik
de volgende willen noemen
Brittonia davisii ......................... 100 % Diverse Haageocereussoorten 90 a 100 %
Acanthocalycium violaceum . . 80 % Mammillaria phaeacantha . . . . 85 %
Cereus jamacaru ......................... 100 % Mammillaria san luisensis........... 100 %
Echinomastus m acdow ellii......... . 80 % Neochilenia ebenacantha . . . . 80 %
Eulychnia aricensis .................... 90 % Notocactus müller-melchersii . . 80 %

Van de volgende soorten waren de resultaten daarentegen heel wat
minder gunstig :
Epithelantha micromeris ........... 10 % Cleistocactus tupizensis ........... 30 %
Eriocactus grossei ......................... 25 % Dolichothele uberiformis ........... 15 %
Neochilenia fusca .................... 15 % Notocactus ottonis v. tortuosus . . 5 %

Door het volgen van de kiemresultaten per 12 dagen was het mogelijk 
iets te weten te komen van de kiemsnelheid van de verschillende soorten. 
Laat ik ter illustratie dit keer volstaan met het wijzen op enkele frappante 
verschillen. Kampioen werden de Haageocereussoorten albispinus, lareden- 
sis, pacalaensis en v. pseudoversicolor met in de eerste periode reeds een 
opkomst van gemiddeld boven de 80 %. Erg traag ging het toe bij de Noto- 
cactussen. Pas na 3 a 4 weken waren er enkele resultaten van betekenis. 
Notocactus pampeanus begon eigenlijk pas na 5 weken; na 2 maanden was 
bij deze soort een kiemresultaat van 45 % bereikt.

En hiermede stop ik dan deze keer. Laat U ook eens wat van Uw 
resultaten horen ?

Dr. L. STERCK.
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Werkgroep voor Succulentenstudie
Verslag van de bijeenkomst gehouden op 31 maart-1 april 1962,

te Wageningen.

Aanwezig zijn 24 leden. Te 18.00 uur opent de Voorzitter, de Heer A. F. H. Bui- 
ning de bijeenkomst; besloten wordt het volgende weekend te houden op 22— 23 sep
tember a.s., waarin het geslacht Matucana zal worden behandeld. De leden worden 
opgewekt tijdens de komende zomer waarnemingen aan hun materiaal te doen en hier
van tijdens het weekend verslag uit te brengen. Het eerste weekend in 1963 zal o.m. 
worden gewijd aan het geslacht Pyrrhocactus, zodat hieraan ook deze zomer reeds kan 
worden gewerkt.

Na de broodmaaltijd maakt de heer Buining de nieuwe indeling van het geslacht 
Rebutia bekend, zoals deze door hem en Mr. Donald is opgesteld. Zij zijn tot de con
clusie gekomen, dat het onjuist is de vergaande opsplitsing van dit genus te hand
haven. De nieuwe indeling zal binnenkort in de deze zomer te verschijnen aflevering 
van de Zwitserse vereniging gepubliceerd worden. Hier volgt slechts een uittreksel.

Rebutia wordt verdeeld in 2 ondergeslachten n.1. Rebutia (met vrije stijl) en 
Aylostera (met de stijl vergroeid aan de bloemdekbuis).

Het subgenus Rebutia wordt onderverdeeld in 3 secties :

sectie R e b u t i a e
(met R. minuscula 
R. senilis en 
R. xanthocarpa)

Het subgenus Aylostera wordt

sectie S e t i r e b u t i a e  
(met R. aureiflora) 

sectie C y l i n d r o r e b u t i a e  
(met R. einsteinii en 
R. auraniticla)

is in 3 secties verdeeld :

sectie A y l o s t e r i a e  
(met R. deminuta 
R. fiehrigii 
R. kupperiana 
R. pseudodeminuta 
R. spegazzinii 
R. spinosissima 
R steinmannii)

sectie D i g i t o r e b u t i a e  
(met R brachyantha 
R. costata 
R. euanthema 
R. haagei 
R. pygmaea 
R. ritteri)

sectie M e d i o r e b u t i a e  
(met R. calliantha 
R. marsoneri).

Alle andere namen worden óf variëteiten óf vormen óf synoniemen van de hier- 
bovengenoemde soorten.

Vervolgens deelt de heer Wouters een en ander mede over het geslacht Delaetia, 
dat binnenkort door Backeberg zal worden beschreven. Het gaat hier om een plant, 
die ±  40 jaar geleden in de collectie van de Laet werd gevonden en die nu eerst ge
bloeid heeft. De bloemen zijn eigenaardig, hebben nl. zeer smalle bloemdekbladen, 
lege helmknoppen en vermoedelijk ook steriele vruchtbeginsels, hetgeen aan de hand 
van fraaie dia’s wordt aangetoond. Bij de discussie over deze interessante plant komt 
o.m. naar voren, dat er nog onvoldoende van bekend is, om deze in een nieuw geslacht 
te plaatsen.

De heer Smit vertoont daarna een aantal mooie dia’s van succulenten, merendeels
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opgenomen in collecties in Zuid Frankrijk. Er blijkt duidelijk uit, hoevele fraaie suc
culenten bij ons nog geheel onbekend zijn; de meeste ervan zijn evenwel voor onze 
liefhebbers ongeschikt, omdat ze te groot worden.

De heer Edelman vertelt over zijn reis naar Amerika en vertoont interessante dia’s 
merendeels met cactussen in het wild. Voor ons is vooral belangrijk nog eens te horen, 
hoe moeilijk het is cactussen in de natuur te vinden. Over grote afstanden vindt men 
steeds dezelfde soorten en de zeldzame planten komen gewoonlijk zeer locaal voor en 
vaak op moeilijk toegankelijke plaatsen. Hij legt er vooral de nadruk op het belang, 
dat men de cactussen in de natuur gaat bekijken, omdat men dan pas een indruk krijgt 
van de enorme variatie, die er binnen één soort kan bestaan.

De avond wordt besloten met een causerie van de heer van der Steeg over Echi- 
nocereus viridiflorus en E. chloranthus. Hij heeft deze planten in de natuur bestudeert 
en hij toont aan de hand van dia’s aan dat er geen constante kenmerkende verschil
len tussen beide soorten zijn. Op één vindplaats kunnen planten in grote variatie voor
komen. Zij zijn gekenmerkt door de betrekkelijk kleine, groene bloem, die soms in 
bruinachtig overgaat. De juiste naam voor de groep is E. viridiflorus met E. chloran
thus als synoniem. Eén vorm schijnt wél constant te zijn nl. de var. cylindricus, die 
kort zuilvormig groeit en alleen voorkomt in de omgeving van El Paso en daar zeer 
eenvormig is. Ten slotte toont hij een door hem uitgegraven exemplaar van Pediocac- 
tus greggii met een grote, bietachtige wortel en opvallend dunne, ijl vertakte stengels.

Zondagmorgen wordt geopend met een voordracht van de heer Masman over het 
gieten in verband met ziekten; zijn betoog komt hierop neer, dat hij met enkele malen 
per jaar zeer ruim water geven de wortelluizen wil verdrinken. Hij zou dit willen doen 
in mei en september.

Er ontwikkelt zich naar aanleiding hiervan een lange discussie, waarbij blijkt, dat 
de meningen sterk verdeeld zijn. Er zal in de toekomst een afzonderlijk artikel aan dit 
onderwerp gewijd worden.

Vervolgens laat de heer van Vliet aan de hand van levend materiaal zien, hoe 
variabel de kleur der doornen aan één plant kan zijn en verwerpt daarmede de methode 
om dit kenmerk te gebruiken om variëteiten te onderscheiden.

Ondergetekende geeft daarna een historisch overzicht van het geslacht Weingartia 
en laat zien, hoe vele problemen zich bij dit kleine genus voordoen. Hij behandelt o.m. 
de benaming van de plant, die we als „cumingii’ kennen als een voorbeeld van de 
onnauwkeurigheid en de slordigheid, waarmede de nomenclatuurregels vaak worden 
toegepast.

De vraag moet worden gesteld, of Weingartia als genus gehandhaafd moet wor
den of op moet gaan in Gymnocalycium. De verschillen zijn klein: het zijn de vrij kleine, 
merendeels oranjerode-gele bloemen, de dunwandige vruchten en het niet afvallende 
bloemdek die de W eingartia’s van de Gymnocalyciums onderscheiden. Spr. acht deze 
verschillen onvoldoende en beschouwt W eingartia als een subgenus van Gymnocaly
cium. De naam voor de „cumingi” is dan z.i. Gymnocalycium neocumingii (Back.) 
Hutch. De argumentatie hiervoor zal later in een afzonderlijk artikel volgen. Hij wijst 
tenslotte op het artikel van Donald in Nat. Cact. & Succ. J. 1958 en 1959.

De heer Mortelmans besluit dan het weekend met een causerie over enkele Wein- 
gartiasoorten; hij behandelt vooral W. neumanniana en W. fidaiana, evenals FR 50. 
Hij zal hierover spoedig een artikel schrijven.

Een geanimeerd middagmaal besloot het weekend. Boom.
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Nogmaals: Goedkope zaailingbakjes
Daar onze liefhebberij nu eenmaal vaak een beroep moet doen op de persoon

lijke vindingrijkheid, zou het misschien wel aardig zijn om in ons maandblad, dat in 
de regel goed voorzien is van schitterende botanische stukken, eens wat meer te 
schrijven over de, laten we maar zeggen, techniek van de hobby in de materiële zin.

Dat er onder de leden ware geniale kunstenaars zijn, is wel bekend en het is 
wel nodig aan hen langs deze weg een por te geven voor de medeknutselaars, eens 
iets te schrijven in het maandblad van onze vereniging over het materiële, dit tot heil 
en groei van de vereniging.

In aansluiting op een reeds eerder beschreven zaailingbakje, gaat het nu over 
een zaailingbakje, waarbij eens geen soldeerbout te pas komt, maar alleen een ijzer
zaag, een boor en een hamer.

Kosten per bakje ca. ƒ 1.25. Om 
deze bakjes te gaan maken, zoeken we 
eerst een paar leden op, die deze bakjes 
willen hebben, laten we zeggen zo’n drie 
of vijf man. Er is namelijk in de handel 
te verkrijgen z.g. vierkante eternietbuis 
van drie meter lengte en met verschil
lende doorsnede. Bij navraag bleek dat 
de kostprijs van een drie meter lange 
buis met een doorsnede van 15 x 20 cm 
ƒ 27.—  is. Hiervan zijn dertig handige 
bakjes van 10 cm hoog te maken. U ziet 
dus, dat er een paar man nodig is in 
verband met de hoeveelheid.

Hebben we nu zo’n buis, dan gaan 
we op iedere 10 cm met een winkelhaak 
en potlood rondom de buis strepen trek
ken en met de ijzerzaag de buis in der
tig mootjes zagen. Zegt U, dat 9 cm ook 
hoog genoeg is, dan kan dat ook, dan 
kunnen er 33 bakjes uit de buis. Dit 
drukt dan de kosten per bakje iets naar 
beneden. Hebben we de buis al zagende 
in mootjes gekregen, dan kan nu met 
met een oude vijl de zaagbraam wegge
schrapt worden. Is dit zover, dan gaan Figuur 36
we met behulp van een metaalboor en
een boormachine op 1 cm vanaf de onderkant en op een % lengte vanaf de voorkant 
van het bakje in de zijwand een gaatje boren van 3% mm. Bij de hier beschreven 
maat buis is dat op 5 cm vanaf de voorkant. Er komen dus in iedere zijwand 2 gaatjes. 
Zie fig. 1. Zijn de gaatjes geboord, dan gaan we met een boor van ca. 6 mm de gaten 
iets schuin uitboren, wat te zien is in fig. 2; dit is een dwarsdoorsnede van het bakje 
precies door de gaatjes. Nu nemen we gegalvaniseerd draad of koperdraad van 3 mm 
doorsnede en maken er stukjes van, die ca. 1 mm langer zijn dan het bakje breed is. 
Dan wordt op ieder stukje draad aan één kant een braam geslagen en daarna kunnen 
ze door de gaatjes gestoken worden. Nu voorzichtig de andere kant van het stukje 
draad van een braam voorzien en dan is het lastigste achter de rug. Het moeilijke van 
het hele werk is nl., dat als we te hard slaan, er kans is, dat we de zijkant stuk slaan; 
maar met passende gaten behoeft het braampje op de uiteinden van het stukje draad 
maar klein te zijn om niet meer uit de gaatjes te kunnen. Tot slot maken we van eter- 
nietboard nog een ruim passende bodem, al dan niet met gaatjes voor waterafvoer voor
zien, we leggen dit op de draadjes in het bakje en klaar is kees.

Hoe het geval in elkaar zit is duidelijk in fig. 2 te zien; c. is de eternietboard- 
bodem; b. is het draadeind met braampje in het iets schuin uitgeboorde gaatje; a. is de 
doorgesneden zijwand. Succes! q  q SKAM
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Nog iets over aaltjes
In het januari-nummer van Succulenta 1962 gaf de heer A. Leman een beschrij

ving van de aaltjes, die in Nederland en België gevaarlijk voor de Succulenten kunnen 
worden. De heer Leman adviseerde, de wortels van de aangetaste planten af te snij
den en de planten te redden door ze opnieuw op te potten of op onderstam te enten. 
Ook gaf hij aanwijzingen voor een intensieve ontsmetting van grond, kas en bakken. 
Wie zich op de gegeven adviezen bezint wordt getroffen door de hoeveelheid werk, 
die de bestrijding der aaltjes met zich brengt en tijd is helaas voor vele cactusliefheb
bers een zeer gevoelig punt.

In verband hiermede zou ik de lezers van Succulenta attent willen maken op een 
werkwijze, die in de laatste jaren door de Plantenziektenkundige Dienst wordt toege
past, zij het dan voorlopig nog op beperkte schaal. Men heeft namelijk ontdekt, dat 
een zeer bekende plant, de Afrikaan ( Tagetes patula L.) de eigenschap bezit, de bodem, 
waarin de plant gekweekt wordt, van aaltjes te zuiveren. Dr. M. Oostenbrink zegt 
hierover in een artikel (Meded. Landbh. Gent 25 : 1065. 1960): „Bij nader onderzoek 
blijkt ook Meloidogyne, in elk geval M. hapla effectief te worden onderdrukt. De in 
het voorjaar 1958 aanwezige populatie van 700 larven van M. hapla per 100 m l grond 
werd door een gewas Tagetes teruggebracht tot 46. . . . Tagetes als voorvrucht ver
hoogt blijkbaar de opbrengst van een groot aantal gewassen op veel zand- en dal
gronden met gewoonlijk 10— 40 % . . .  . Volgens de tot nu toe beschikbare gegevens 
doodt Tagetes in elk geval soorten uit de aaltjesgeslachten Pratylenchus, Meloidogyne, 
Tylenchorhynchus ■ •. . De niet-parasitaire vormen blijken in elk geval niet te worden 
onderdrukt en evenmin de in cysten van Heterodera rostochiensis voorkomende lar
ven.

Het komt mij voor, dat de cactusliefhebbers van deze ondervindingen kunnen 
profiteren. In de landbouwpraktijk wordt een veld met Tagetes beplant en het gewas 
later ondergeploegd; ook plant men Afrikaan in rijen in boomgaarden en op aardbei- 
velden. Hoewel mijn eigen verzameling van cactussen en vetplanten nog niet door 
aaltjes is aangetast, heb ik nu in augustus 1961 rijpe Tageteszaadjes gestrooid tussen 
de planten, die in de bekende platte eternieten bakken staan. Het gewas kwam goed 
op, bleef laag, ontsierde de collectie beslist niet en bleef tot laat in de winter in bloei. 
De groei der succulenten werd niet merkbaar bevorderd en ook niet vertraagd, maar 
ik vlei mij met de gedachte, mijn bakken onaantrekkelijk voor aaltjes gemaakt te heb
ben. Ook heb ik Tagetes gekweekt op de aarde, die ik in de tuin heb liggen als 
reserve voor het vullen van mijn cactusbakken.

Aaltjes in een collectie zijn geen sinecure en waar het kweken van Tagetes de 
planten in onze kassen heel weinig werk met zich brengt, sluit ik met de suggestie er
mee te experimenteren en wel in het bijzonder in gevallen, waar aaltjes reeds gecon
stateerd zijn. Het is echter zeer de vraag of het wortelcystenaaltje reageert op Tagetes 
maar de kans is groot, dat het wortelknobbelaaltje onderdrukt kan worden.

W. H. SCHUSTER.

COMMENTAAR.
De voor Succulenten meest schadelijke aaltjes zijn inderdaad Heterodera cacti 

(het cactuscystenaaltje) en Meloidogyne-soorten (wortelknobbelaaltje). Betreffende de 
teelt van Tagetes in verband met deze aaltjessoorten zou ik het volgende willen op
merken :
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Alle Tagetes-sooiten blijken een aaltjesdodende stof te bevatten, die aaltjessoor- 
ten van het geslacht Pratylenchus zeer effectief onderdrukken. Ook op Meloidogyne kan 
dit gewas een duidelijk effect hebben. Toch moeten we de verwachtingen t.a.v. onze 
cactusteelt niet onderschatten. Indien men namelijk Tagetes tussen een ander gewas 
teelt, dat men „aaltjesvrij” wil maken, dan zal het effect daarvan veel geringer zijn, 
omdat de aaltjes met de Tageteswortels in contact moeten komen, alvorens de ge
noemde stof zijn werking kan doen. De doding zal dus altijd veel minder zijn dan in 
een geval, dat de aaltjes geen andere „bestaansmogelijkheid” hebben. Daarbij komt 
nog iets anders. Alle Meloidogyne-soovten vermeerderen zich vooral bij een hogere 
temperatuur zo snel, dat een laag aantal weer snel tot een zware besmetting uitgroeit. 
Voegen wij daarbij het feit, dat Tagetes t.a.v. Heterodera cacti geen enkele werking 
heeft, dat moeten wij helaas constateren, dat van dit overigens zo interessante gewas 
in dit verband weinig effect te verwachten is.

Degenen, die met aaltjesaantastingen te kampen hebben kunnen m.i. dan ook 
beter de richtlijnen van de heer Leman volgen, hoewel de kosten en moeite vrij aan
zienlijk kunnen zijn.

Indien U zo gelukkig bent, dat Uw kwekerij vrij van aaltjes is, verdient het aan
beveling alles te doen om besmetting te voorkomen. Hierbij verdient het vooral over
weging om nieuwe aanwinsten tijdelijk in quarantaine te houden en niet direkt bij 
Uw collectie te plaatsen. Wanneer U ze na enige tijd verplant dient U de wortels zeer 
nauwkeurig te bekijken. Eerst als U er zeker van bent, dat er geen aaltjes aanwezig 
zijn, kunt U ze tussen Uw andere planten zetten. Eventueel kunt U ook de grond op 
aaltjes laten onderzoeken bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek 
te Oosterbeek.

ir. P. KLEIJBURG.

UIT DE AFDELINGEN
A M ST E R D A M

Op 12 mei ontvingen de Amsterdam
se afdelingen van de Natuur Historische 
Vereniging en Succulenta de heer C. 
Backeberg. Het onderwerp voor zijn 
lezing was, zoals aangegeven in Succu
lenta van maart ’62: ,.Een voorjaarstocht 
naar het cactusparadijs de Rivièra” .

Het grote aantal belangstellenden was 
zeer zeker te danken aan de grote ver
maardheid van de spreker op het gebied 
van cactussen. Des te meer viel het dan 
ook op dat niettegenstaande de vele 
zeer mooie dia’s de meeste aanwezigen 
toch teleurgesteld waren over het ge- 
bodene.

Tijdens de lezing van de heer Backe
berg werden slechts enkele dia’s ver
toond van succulente planten (circa 10 
minuten). Veel aandacht werd echter 
besteed aan reisroutes, touristische bij
zonderheden.

Algemeen was men van mening dat 
deze lezing meer geschikt was voor een 
reisvereniging.

Op de vergadering van 16 mei sprak 
de heer van Arkel over de cultuur van 
Phyllo’s in de huiskamer.

Als inleiding besprak hij allereerst

BEKROONDE KWEKERS
De Vaste Keurings Commissie heeft 

in haar bijeenkomst van 19 april 1962 
op „De Hofstadbloem” o.a. de navolgen
de bekroningen toegekend voor de in
zending cactussen. De fa. Edelman ont
ving de zilveren vaas van de N.V. Kon. 
Begeer; de gouden medaille van „De 
Hofstadbloem” en de medaille van de 
drie Centrale Landbouworganisaties.

De heer D. Bouwman ontving een 
kleine gouden medaille van de Coöp. 
Veilingsver. „Bloemenlust”, Aalsmeer.

het voorkomen in de natuur en de kli
matologische en agrarische omstandig
heden op de groeiplaatsen. Hierbij werd 
steeds de analogie van het voorkomen 
in de natuur en de cultuur in de huis
kamer op zeer duidelijke wijze aange
geven.

Vele goede en zeer welkome adviezen 
gaf de spreker over: standplaats, grond- 
samenstelling, het watergeven en de aan 
te houden temperaturen in groei- en 
rusttijd.

Na de koffiepauze met gebruikelijke 
plantenverloting, vertoonde de heer van 
Arkel een grote serie prachtige kleu
rendia’s van bloeiende Phyllo’s en an-
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V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden.

Teruggekeerd emigrant zou gaarne 
(desgew. tegen verg. porto) van enkele 
bondsleden een stekje ontvangen van 
een cactus (geen vetplanten) ter weder
opbouw van een verzameling. Heeft 
reeds enige Mammillaria’s en Opuntia’s. 
H. MERKUS, Plantenoord 54, Den Haag.

dere cactussen en vetplanten. Al met al 
een zeer geslaagde avond. Dit kwam dan 
ook duidelijk tot uiting in de vele vra
gen, het hartelijk applaus en het dank
woord van de Voorzitter.

Voor de volgende vergadering op 
woensdag 20 juni staat een ruilbeurs en 
een vragenuurtje op het programma. De 
heer Banning zal vragen beantwoorden 
over ultrasucculenten en de heer Bre- 
deroo over Rebutia’s

Tijdens deze vergadering kan men 
zich opgeven voor een bezoek aan de 
kassen van de heren Buining en Ru- 
bingh op zaterdag 30 juni. Tevens zul
len dan nadere bijzonderheden over het 
vervoer worden besproken.

Namens het bestuur, 
H. de Vries.

ARNHEM EN OMSTREKEN
Op 8 juni a.s. houden we onze verga

dering ten huize van de heer Nooij, 
Hoofdstraat 32 te Veenendaal. Aanvang 
20 uur. Op deze vergadering zal onze 
voorzitter een lezing houden over het 
geslacht Echinocereus. We vertrekken 
uit Arnhem met de trein van 19.00 uur 
precies! Bij verhindering gaarne bericht 
aan ondergetekende.

J. LIEVERS, Secretaris, 
Vrij-Nederlandstraat 13III - Arnhem.

GOOI- EN EEMLAND
Tijdens de vergadering op 8 mei j.1., 

waaraan 24 leden deelnamen, werden 
voornamelijk aangelegenheden, het ver
enigingsleven betreffend, behandeld.

Na naar een kort verslag over de ge
slaagde excursie naar het Westland ge
luisterd te hebben, nam de vergadering 
kennis van het verslag, dat de propa- 
gandacommissie aan het Hoofdbestuur 
heeft uitgebracht. Een uitvoerige dis
cussie volgde, waarna de twee afge
vaardigden gekozen werden, die de af
deling op de algemene vergadering zul
len vertegenwoordigen. Ook werden de 
maatregelen besproken, die nodig zijn 
voor de openbare lezing, die de heer C.

Backeberg op 18 mei te Hilversum zal 
houden.

Na de pauze en de verloting hield de 
heer H. Rubingh een inleiding over de 
tegenwoordige inzichten over het ont
staan van het planten- en dierleven op 
aarde.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.

NOORD-LIMBURG
Op 26 april j.1. hield de afd. Noord- 

Limburg haar ledenvergadering ten hui
ze van de secretaris. Dit was de derde 
huiskamervergadering. Evenals bij de 
voorzitter en de penningmeester, was 
ook deze vergadering goed bezocht, zo
dat we het besluit tot huiskamerbijeen- 
komsten wel een succes kunnen noe
men.

Uitvoerig werd het rapport van „Suc
culenta” besproken. Iedereen was het 
met het rapport eens. Ook werd het 
programma voor de komende zomer be
sproken.

De vergadering van mei werd op de 
16e gehouden in zaal „Apollo” in Ble- 
rick. De heren G. Königs en H. Broek- 
mann uit Krefeld (Dl.) vertoonden een 
serie dia’s en wel in het bijzonder over 
Parodia’s. Ondanks de geringe opkomst, 
waaraan het zeer slechte weer wel 
schuld geweest zal zijn, werd het toch 
een gezellige en leerzame avond. Toen 
voorzitter Linssen dan ook deze „inter
nationale” vergadering sloot, kon ieder 
tevreden terugzien op een geslaagde 
avond.

G. J. BROERSE, Secretaris,
Burg. Petersstraat 7, Blerick.

ZAANSTREEK
Op dinsdag 15 mej hield de Duitse 

cactuskenner, de heer C. Backeberg een 
dia-avond in Zaandam met als onder
werp: „Een voorjaarstocht naar cactus
paradijs Rivièra” .

De talrijke aanwezigen konden genie
ten van prachtige opnamen van de 
weelderige flora in ’t Zuidfranse berg
gebied. Overdadig bloeiende alpenwei
den en besneeuwde bergtoppen wissel
den elkander af. Na de vele natuurop
namen die de heer Backeberg tijdens 
zijn reis naar de Rivièra maakte, volg
de een serie mooie opnamen van cac
tussen en vetplanten, gemaakt in „Les 
Cèdres” , een botanische tuin te St. Jean 
Cap-Ferrat en in de Jardin Exotique te 
Monaco. Een geslaagde avond en van 
deze plaats nogmaals een woord van 
dank aan de heer Backeberg.

Mej. A. TUYN, Secretaresse,
Dennestraat 35 - Zaandam.
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succulenta
NEOERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 37 — Lithops lesliei var. lesliei. Planten van verschillende 
vindplaatsen (0,7 X ) .  foto: de Boer.

JAARGANG 1962 JULI — No. 7



Van de Redactie
Een rubriek, die steeds weer terugkeert en altijd weer wordt gevuld, 

is die van het afdelingsnieuws. Ik geloof, dat deze mededelingen belang
rijk zijn, want we kunnen er aan zien, wat er in de afdelingen leeft en hoe 
de bijeenkomsten worden verzorgd.

We kunnen zien, wie er werk opleveren, welke onderwerpen worden 
behandeld en op welke wijze dit wordt gedaan. Daarbij vallen me steeds 
enkele omstandigheden op : het zijn vaak dezelfde mensen, die de voor
dracht geven en het lantaarnplaatje speelt vaak een dominerende rol.

Het kleine aantal sprekers klopt met de kleine staf van medewerkers 
aan ons tijdschrift en ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken 
bij de leden aan te dringen te trachten een voordracht klaar te maken. Het 
is nu zomer, we hebben volop materiaal, we kunnen kweken en proeven 
doen, kortom we kunnen nu materiaal bijeenbrengen voor een lezing, die 
in de winter kan worden gegeven.

Dit is een aangenaam en vruchtbaar werk, waarvan men steeds plezier 
heeft; men heeft een doel, waarnaar men streeft en het bevredigt steeds, 
wanneer men anderen op een avond kan laten delen in zijn werk.

Daarbij is het dan noodzakelijk, dat het lantaarnplaatje gebruikt wordt 
als hulpmiddel en niet als doel; hoe aangenaam het moge zijn lange reek
sen van prachtige dia’s te zien, het wordt spoedig te veel en het behoort 
meer thuis in een vereniging van amateurfotografen dan bij ons.

Laten we op onze bijeenkomsten toch trachten elkaar door het woord 
te verstaan, laten we discussiëren aan de hand van materiaal, waarbij we 
de dia s natuurlijk niet mogen vergeten; maar laten we oppassen, dat we de 
avond niet verliezen door het passief terneerzitten in een gemakkelijke stoel.

In dit verband wil ik gaarne nog eens wijzen op onze bibliotheek; hier
in kan men veel literatuur vinden over allerlei onderwerpen, zodat zij, die 
van plan zijn lezingen voor te bereiden, weten, dat de mogelijkheid van 
literatuurstudie bestaat.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 0 3 4 9 6 -2 2 6 . 
Secretaresse: Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM , Hereweg 19, Lisse, Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, 'Tel. 0 8 3 7 0 -3 1 4 1 , thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BO M M ELJE, J .  C. VAN K EPPEL en H. v. d. V ELD E. -  Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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Dr. H. W. DE BOER

Enige variëteiten van
Lithops lesliei (N.E.Br.) N.E.Br.

Het behoeft geen verwondering te baren, dat Lithops lesliei, welke 
over een gebied, dat afmetingen heeft van 400 bij 750 km, op vele plaatsen 
in Transvaal, Oranje Vrijstaat en het aangrenzende deel van Griqualand 
West wordt aangetroffen, al naar de vindplaats nogal variabel is, zowel 
wat de grootte, als de kleur en de vorm van het venster betreft. Het is niet 
gewenst, al deze vormen als aparte variaties te beschrijven; toch wijken op 
enkele vindplaatsen de eigenschappen van deze Lithops zo af van de oor
spronkelijke, door N. E. B row n  gegeven beschrijving, dat het jammer zou 
zijn, deze afwijkende variaties niet onder bepaalde benamingen voor onze 
culturen te behouden.

Lithops lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. Gardn. Chron., 1922, 1, 65 (M esem - 
bryanthemum lesliei N.E.Br. in Trans. Boy. Soc. S. Africa, 2, 369 (1912) is 
in Succulenta 1961, pag. 53 door Dr. B. K. B oom  en mij reeds in 3 varië
teiten verdeeld :

1. Lithops lesliei var. lesliei.
Eilanden en zoom roestbruin.

2. Lithops lesliei var. venteri (Nel) de Boer et Boom (L. venteri Nel in 
Succulenta 1940, 11). Eilanden en zoom grijsachtig geel.

Fig. 38 — Lithops lesliei var. minor (0,7 X ) foto: de Boer.

3. Lithops lesliei var. minor de Boer.
De latijnse diagnose, welke reeds in Succulenta 1961, pag. 53 is ge

publiceerd, luidt als volgt :
A typo corpusculis minoribus, apice saturate ferrugineis differt. 
Dit wordt thans door mij als volgt aangevuld :
H abitat: tussen Rustenburg en Ventersdorp, Transvaal.
Coli.: Mr. C. J. Blom (Swartruggens), october 1954.
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De afmetingen van de corpuscula van Lithops lesliei var. minor zijn 
ongeveer de helft van die van Lithops lesliei var. leslid ; het hovenvlak is 
nl. 1—1,2 cm breed en (dwars op de spleet) 1,6—1,8 cm lang; de kleur van 
zij- en bovenvlak (uitgezonderd het groen gekleurde sterk vertakte venster) 
is kaneelbruin. In de cultuur zijn de eigenschappen van L. lesliei minor 
(zowel de afmetingen als de kleur) constant.

Nadien werden mij uit Zuid-Afrika de volgende afwijkende variëteiten
toegezonden :

Fig. 39 Lithops lesliei var. maraisii (0,8 X) foto: de Boer.

4, Lithops lesliei var. maraisii de Boer, var. nov.

A L. lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. var. venteri (Nel) de Boer et Boom  
lateribus griseo- ad rubro-purpureis, insidis et fenestrarum m ar
ginibus ochraceis, fenestra viridi- ad  rubro-brunnea differt; 
fenestra valde varians, ramosissima et cum multis insulis (sicut 
apud L. lesliei var. venteri) vel simplex et sine insulis, et cum 
multis formis inter.
H abitat: 30 mijl ten N.W. van Barkley West (Barkley West dis
trict, Hay division, Cape Province).
Coli.: Dr. D. T. Marais, juni 1961.

Deze variëteit, welke ik naar de vinder : Dr. D. T. M arais (Johannes- 
burg) noemde, is zeer variabel, zowel in kleur van het bovenvlak (eilanden 
en zoom), als in kleur en vorm van het venster. Een enkel exemplaar van 
de mij toegezonden planten is op de lichte okerkleur van het bovenvlak en 
de groenachtig bruine kleur van het sterk vertakte venster na, ongeveer 
gelijk aan L. lesliei var. venteri (zie het exemplaar links hoven op fig. 39).
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Bij drie andere exemplaren wordt het bovenvlak dieper okerkleurig en het 
venster door samenvloeiing der vertakkingen groter; dit laatste kan zowel 
gelijkmatig over het gehele bovenvlak het geval zijn, dan wel voorname
lijk in het midden; bij een der planten is het venster in het midden reeds 
tot een vrij groot open venster uitgegroeid, waarin zich echter vooral langs 
de rand nog vrij veel kleine eilandjes bevinden. Bij drie der afgebeelde

Fig. 40 — Lithops lesliei var. 
maraisii, uiterste variatie I, 
(2,6 X )

foto: de Boer.

exemplaren (onderste rij) is het gehele bovenvlak door een groot, onver
takt venster ingenomen, waarin zich slechts een enkel klein eilandje meer 
bevindt (of deze zelfs geheel afwezig zijn) en waaromheen nog slechts een 
ongeveer % mm brede rand van het okerkleurige bovenvlak is te zien. De

Fig. 41 — Lithops lesliei var. 
maraisii, uiterste variatie II, 
(2,6 X)

foto: De Boer

kleur van het venster is bij het op L. lesliei var. venteri gelijkende exem
plaar groenachtig bruin; bij alle andere exemplaren is het venster bruin
rood tot donker grijsachtig bruinrood van kleur.

De variatie in kleur en tekening is bij Lithops lesliei var. maraisii zo
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Fig. 42 — Lithops lesliei var. luteoviridis (0,75 X) foto: de Boer

Fig. 43 — Lithops lesliei var. rubrobrunnea (0,75 X) foto: de Boer

86



groot, dat wanneer men alleen de uiterste variaties naast elkaar zou bezien 
(zie de figuren 40 en 41), men in het geheel niet op de gedachte zou 
komen, dat deze twee vormen tot dezelfde Lithopssoort behoren; de tus
senvormen maken zulks echter wel duidelijk.

5. Lithops lesliei var. luteoviridis de Boer, var. nov.

A L. lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. var. lesliei lateribus pallide griseo - 
viridibus, insulis luteoviridibus, fenestra laete viride differt.
Habitat: nabij Magaliesburg, Transvaal.
Coli.: D. T. Cole, 1961.

Deze, door Prof. D. T. C ole  (Johannesburg) gevonden variëteit ver
schilt van Lithops lesliei var. lesliei door de geelachtig groene kleur van 
het bovenvlak en de lichtgroene kleur van het venster.

6. Lithops lesliei var. rubrobrunnea de Boer, var. nov.

A L. lesliei (N.E.Br.) N.E.Br. var. lesliei lateribus insulisque 
rubrobrunneis, fenestra viridibrunnea, insulis paucioribus dif
fert.
Habitat: nabij Bandfontein, Transvaal.
Coli.: D. T. Cole, 1961.

Deze door Prof. D. T. C o le  (Johannesburg) gevonden variëteit ver
schilt van L. lesliei var. lesliei door de roodbruine (soms bijna rode) kleur 
van het gehele lichaam, zowel van het bovenste gedeelte van het zijvlak, 
als van de eilanden en de zoom; bovendien is het venster niet groen, doch 
groenachtig bruin van kleur; de eilanden zijn kleiner in aantal en het ven
ster is daardoor minder vertakt en groter.

De lezingen van de heer C. Backeberg
In october 1961 deelde de heer Backe

berg mij mede dat hij voorjaar 1962 graag 
opnieuw contact met onze leden wilde 
hebben en bereid was een serie lezingen 
voor onze afdelingen te houden.

Op een vraag mijnerzijds bleken de 
afd. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Gooi- en Eemland en Zaanstreek van oor
deel, dat een lezing van de heer Backe
berg aanleiding zou zijn het werk van 
Succulenta weer eens in breder kring be
kendheid te geven.

Afspraak was dat er een aantal natuur
opnamen van Zuid-Frankrijk zou worden 
vertoond opdat ook niet cactusliefhebbers 
de lezing aantrekkelijk zouden vinden en 
dat ter plaatse zou worden overlegd op 
hoeveel cactusopnamen men prijs stelde.

Op de eerste avond in de nagenoeg vol

le gehoorzaal van de Hortus te Amster
dam bleek dat de heer Backeberg zijn 
toelichting bij de serie dia’s op de band
recorder had vastgelegd en er dus geen 
verandering meer in kon worden aange
bracht. Mijn indruk was dat de natuur
liefhebbers volop genoten hebben, maar 
dat onze cactusliefhebbers wat tekort zijn 
gekomen.

Alle bijeenkomsten waren goed bezocht 
waarbij de afd- Zaanstreek liet zien dat 
men met durf en organisatietalent ook in 
een kleine plaats een zaal vol mensen kan 
krijgen.

De heer Backeberg heeft toegezegd van 
zijn 7-daags verblijf bij de Nederlandse 
cactusliefhebbers in Succulenta verslag te 
zullen geven.

H. Rubingh.
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J. C. VAN KEPPEL

x Pachyveria 
cv. 'Clavata'

syn. Pachyveria clavata E. Walth. 
in Cact. & Succ. Journ. (US), 6, 
56 (1934). Echeveria clavifolia 
Hort., non Deleuil ex Morr. 
(1874). Pachyveria clavifolia Hort. 
ex Walth., l.c., syn. Pachyphytum 
hracteosum X Echeveria sp.

F ig . 44 X Pachyveria cv. ’Clavata’
foto: de Klark.

Over de herkomst van 
deze hybride is niets positiefs 
bekend, ondanks het feit, dat 
zij reeds lang algemeen in 
cultuur voorkomt en vrijwel 
altijd onder de foutieve naam 
Echeveria of Pachyveria cla
vifolia. W alther  beschreef 
haar als Pachyveria clavata, 
omdat deze plant niets ge
meen had met Echeveria cla
vifolia Deleuil ex Morr. in 
Belg. hort., 24, 329 (1874), 
een plant door de Franse 

kweker D eleuil *) in de handel gebracht (en vermoedelijk ook wel gewon
nen), ook niet met Echeveria clavifolia Berger in Gartenflora, 53, 206 
(1904), een naam, die overigens niet geldig beschreven werd.

P. ’Clavata’ wordt in de praktijk nog al eens verward met P. ’Schei- 
deckeri’, waarmee ze als jonge plant wel enige overeenkomst vertoont; 
zij onderscheidt zich hiervan duidelijk als oudere plant door de vorming 
van een vrij lange stam, door de 2-3-voudig vertakte bloeiwijze, de gro
tere en blijvende schutbladen en de aanwezigheid van schubvormige 
aanhangsels op de kroonbladen.

Een plant, waarmede P. ’Clavata’ volgens de beschrijvingen wel veel 
overeenkomst vertoont is P. ’Pachyphytoides, maar deze laatste hebben 
wij echter uit het in ons land aanwezige materiaal nog niet kunnen deter
mineren.

Pachyveria ’Clavata’ is een sterke, harde plant, die in de zomer bui
ten gekweekt, zeer goed bestand is tegen minder gunstige weersinvloe
den. Naar onze mening is zij evenwel toch voor de handel minder ge
schikt dan P. ’Scheideckeri’, daar ze minder gedrongen groeit. In cultuur 
wordt ook een cristaatvorm aangetroffen met talrijke kleine, 1—2 cm lange 
bladen en wel meestal onder de foutieve naam Echeveria clavifolia 
cristata.
°) Deleuil was eigenaar van een tuinderij op de Hyèrische eilanden in het zuiden van de Provence.
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De juiste naam hiervoor is dus Pachyveria 'Clavata Cristata’.
Korte beschrijving van Pachijveria ’Clavata :
Stamvormend, 30—40 cm hoog, met een tamelijk kort rozet van grijs

groene, tot 10 cm lange, in de bovenste helft tot 3 cm brede, langwer
pige tot spatelvormige, vrij vlakke bladeren; vooral de oudere bladeren 
slechts spaarzaam berijpt en in de zon niet of nauwelijks verkleurend; 
bloemstengels groen, dik, aanvankelijk rechtopstaand, later aan de top

Figuur 45
Bloeiwijze van Pachyveria ’Clavata’. — Duidelijk ziet men hier 
de grote bladachtige niet spoedig afvallende schutbladen van 
de bloemstengel. Twee zijassen bovenaan de bloemstengel zijn 
weggenomen. foto: I.V.T.

overhangend en daar 2-3-voudig gevorkt, op het einde met 30—100 dicht- 
opeen geplaatste bloemen; bloemsteeltjes kort; onderste schutbladen blad
achtig, 2—4 cm lang, na de bloei zitten blijvend (als bij Eclieveria gïbbi- 
flora), bovenste schutbladen dun, na de bloei verdrogend en afvallend; 
kelkbladen ongelijk, aanliggend en langer dan de kroon; kroonbladen rood
achtig, aan de spits lichter, aan de voet met schubjes.
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Wolluizen op cactus
Een van de meest hinderlijke plagen bij cactussen en beslist niet bij 

deze planten alleen, vormen de wolluizen (Engels: mealybugs). Deze wol
luizen of Coccinen behoren tot de grote groep van de schildluizen of Coc- 
ciden. Zij vormen echter geen schild, maar beschermen zich door de uit
scheiding van een witte, poederachtige waslaag aan de bovenzijde van het 
lichaam. Een aantal van deze luizen bij elkaar kunnen worden aangezien

Fig. 46 — Wolluizen op een knop van een Opuntia.
foto: I.V .T.

voor een pluisje witte wol, waaraan zij dus hun naam te danken zullen 
hebben.

De luizen zijn langwerpig-eivormig, vrij plat, met een dwars geplooide 
rughuid en randstandige, langwerpige uitsteeksels. Zij planten zich in de 
meeste gevallen voort door het leggen van ovaalronde eieren, die in was
massa’s worden afgezet. De jonge luizen zijn minder ontwikkeld, zij zijn 
niet bepoederd en hebben nog geen uitsteeksels. De kleur van de jonge 
luizen kan, afhankelijk van de soort, variëren van roodbruin tot lichtgeel. 
Over het algemeen echter zijn zij rosé gekleurd.

Hoewel volwassen wolluizen zich wel kunnen verplaatsen, in tegen
stelling tot de echte schildluizen, zijn zij slechts weinig bewegelijk. Meestal
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zitten zij in groepjes bij elkaar in de oksels bij de knoppen van de plant. 
De verspreiding vindt plaats door de jonge luizen die zich wel vlot ver
plaatsen.

Er bestaan verschillende soorten wolluizen, vooral veel tropische soor
ten, die zich echter in onze kassen best kunnen handhaven. Er zijn ook 
soorten, die speciaal op de wortels van de plant parasiteren. Over deze 
wortelluizen lopen momenteel nog enkele proeven, waarover wij later iets 
hopen te kunnen mededelen.

De schade, die door de wolluizen wordt veroorzaakt, is tweeërlei. Door 
het zuigen aan de planten kunnen deze gaan kwijnen. Daarnaast worden 
de planten door de wasafscheiding verontreinigd.

De bestrijding wordt bemoeilijkt door de waslaag, die deze dieren 
inderdaad goed beschermd. Tot voor kort werd speciaal bij cactussen gead
viseerd, de luizen aan te stippen met een oplossing van 1 ml (0,1 %) nicotine 
95 % +  10 ml brandspiritus per liter water. Hierbij dient de spiritus om 
de waslaag op te lossen, zodat de giftige nicotine de luis kan bereiken.

Vooral bij cactussen, die vaak gevoelig zijn voor vloeibare fosforesters 
(parathion e.d.) en voor zomerolie (Albolineum), leek dit de enig mogelijke 
bestrijding, die bij een geringe aantasting ook wel uitvoerbaar is. Voor de 
liefhebber blijft dit misschien zelfs de best uitvoerbare bestrijding.

Inmiddels zijn, zowel door het Proefstation voor de Bloemisterij te 
Aalsmeer als door de Plantenziektenkundige Dienst, goede resultaten be
reikt met het spuiten van de planten met een oplossing van 10 ml (0,1 %) 
Phosdrin al of niet gemengd met 100 ml Thiodan m.o. per 10 liter water. 
Deze bespuiting kan enkele malen worden herhaald met een tussenpoos van 
twee weken. Of alle cactussoorten deze bespuiting kunnen verdragen, is 
uiteraard niet bekend. Wanneer hierover geen ervaring bestaat, is het altijd 
beter eerst enkele planten proefsgewijs te bespuiten en het resultaat hier
van af te wachten.

Het aantal proeven, tot op heden met cactussen genomen, is benerkt. 
Het is daarom zeer goed mogelijk dat er kwekers zijn, die zelf reeds een 
afdoend bestriidingsmiddel hebben gevonden. Voor hun ervaringen, ook 
die met betrekking tot schade aan de planten door overgevoeligheid voor 
bepaalde middelen, houden wij ons steeds aanbevolen.

Plantenziektenkundige Dienst 
ir. H. VAN OS.

Wortelluizen
In sommige gewassen, vooral in Cactussen en Bromeliaceeën, doch 

soms ook in Euphorbia en in Crassula soorten, treffen we nog al eens wor- 
tel(wol)luizen (Rhizoecus cacticans) aan.

Deze witte, enigszins platte, wollig behaarde luizen verplaatsen zich 
vrij traag. Zoals de naam reeds aangeeft komen deze dieren voor op de 
wortels van de plant. In vele gevallen treffen we ze echter ook aan op de 
wortelhals.

In het algemeen blijven door Bhizoecus aangetaste planten achter in 
de groei, terwijl de bladeren geel kunnen worden.

Bij zeer ernstige aantastingen kunnen de planten zelfs verwelken en af
sterven. Het is wellicht interessant hier nog te vermelden dat deze insek- 
ten ook nog zijn gevonden op Nautilocalyx en op Solanum capsicastrum,
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terwijl in Engeland een soort (R . dianthi) is ontdekt op anjers en duizend
schoon.

Het zal duidelijk zijn dat de bestrijding van deze dieren zeer moeilijk is. 
Door het Proefstation voor de Bloemisterij is al eens een praktijkproefje 
genomen bij een Aalsmeerse kweker. Deze kweker had nl. een partijtje 
Bromelianieuwigheden geïmporteerd uit Duitsland welke sterk waren aan
getast. De planten werden enige tijd met de wortels gedoopt in verschil
lende bestrijdingsmiddelen. Een combinatie van Thiodan in olie (1 pet.) 
en Phosdrin 0,1 pet. gaf de beste bestrijding, alhoewel deze ook niet geheel 
afdoende was.

Ook schijnt men redelijk succes te hebben met een combinatie van 
minerale zomerolie (1 pet.) en Phosdrin (0,1 pet.).

In de meeste gevallen zal het nodig zijn enige malen te herhalen ter
wijl tevens de kuilgrond met eenzelfde oplossing behandeld dient te 
worden.

Men treft in de tuinbouw overigens nog meer wortelluizen aan, die 
eveneens zuigen aan de wortels. Bekend is o.a. bij de vaste plantenkwekers 
de Aphis violae op Viola cornuta en een Trama-soort op margrieten.

W. R. OUDSHOORN 
Praktij kleraar Bloementeelt 
R.M.T.S. — Aalsmeer.

Overgenomen uit het „Vakblad voor de Bloemisterij” , 17e jaargang no. 19 — 11 mei 1962.

Verslag Grasheuvelconferentie op 19-20 mei 1962
Voor deze conferentie welke na de 

Algemene Vergadering zou worden gehou
den, kwamen weinig aanmeldingen bin
nen. Vrijdag de 18de deelde ik de jeugd- 
herbergvader mede dat er ongeveer 20 
deelnemers zouden komen, ’s Avonds bij 
de broodmaaltijd moest er voor 56 mensen 
gedekt worden. Alle 36 meeëters hebben 
gedacht één meer of minder maakt niets 
uit.
Van de gelegenheid tot planten ruilen 
werd geen gebruik gemaakt. 5 leden had
den planten meegebracht voor de keuring 
en dank zij de gulheid van onze Duitse 
deelnemers Gerards en Ossowsky waren 
er 5 prijzen beschikbaar. Dr. van Beek 
uit Zaandam behaalde met drie prachtige 
vetplanten het hoogste aantal punten.

De heren van Duiken en Verwoerd uit 
Gouda brachten nog een paar extra kisten 
met planten mee en zo was er dus gele
genheid om op een conferentie van cac
tusliefhebbers ook planten te kunnen be
kijken.

Toen de heer Backeberg ’s avonds zijn 
lezing met kleurendia’s over zeldzame cac
tussen zou houden liep het zaaltje prop
vol. Spreker begon met te vertellen dab 
hoewel hij door sommigen nog steeds als 
amateur beschouwd wordt, talloze deskun

dige critici zijn standaardwerk zeer gun
stig beoordelen en dat Mevr. Prof. Helio 
Bravo in Mexico zijn handboek als grond
slag gebruikt bij haar onderwijs op de 
Universiteit.

De cactusexperts hebben hun hart kun
nen ophalen toen er tientallen zeer zeld
zame cactussen vertoond werden en zij 
gaven met een langdurig applaus hun te
vredenheid te kennen.

Zondagmorgen werd er gediscussieerd 
over nomenclatuur- en cultuurprobleme~> 
Na de koffie besprak ondergetekende 
vraagstukken bij de groep Coryphantha’s. 
De schematische voorstellingen welke Bux- 
baum geeft in ’Die Kakteen’ van Opuntia, 
Coryphantha en Mammillaria, pag. 4 Mor- 
nhologie, kloppen niet met de werkelijk
heid, hetgeen met het doorsnijden van een 
paar planten kon worden aangetoond. Be
sproken werd hoe de groeven op de tepels 
der Coryphantha’s ontstaan en welke be
tekenis er aan toegekend moet worden.

Er volgde een vruchtbare discussie op 
deze inleiding, waarbij bleek dat het 
vraagstuk ingewikkelder was dan eerst 
werd gedacht.

Na de goedverzorgde maaltijd gingen 
de 24 deelnemers huiswaarts, waarbij nog 
enkele verzamelingen werden bezocht.

H. Rubingh.
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G. KÖNIGS

Parodia
rigidispina Krainz

Fig. 47
Een rijk  b loeiende P arodia  
rigidispina.

foto: G. Königs

Deze mooie soort, die tot de groep van de „Rectispinae” behoort, werd 
beschreven door H. Krainz in Schweizer Garten, 1947, 7.

De lichamen zijn kogelrond, tot 5 cm breed, mat grijsgroen, spruitend 
en de top is met witte wol bezet; er zijn ±  20 ribben, 10-11 ±  5 mm lange, 
witte, borstelvormige randdorens en 4 vaak slechts 4 mm lange midden
dorens, die licht vleeskleurig zijn met een donkerder top; de bloemen zijn 
3,7 cm lang, onbestendig, glimmend lichtgeel; de plant komt uit Noord 
Argentinië.

var. maior Krainz heeft sterkere, bruinrode, naar boven gebogen 
dorens, doch deze var. is nog niet beschreven.

P. rigidissima Fric onderscheidt zich door de donker bruinrode, haak
vormig naar het lichaam gebogen dorens; deze soort wordt door Krainz 
als een synoniem van P. rigidispina beschouwd. Naar mijn mening behoort 
deze evenwel meer tot P. catamarcensis.

De Heer Broekman te Krefeld-Hüls bezit een veelhoofdig exemplaar 
van P. rigidispina; er is nog nooit zaad van deze soort aangeboden en zo
doende zijn we aangewezen op vegetatieve vermeerdering. Mijn twee plan
ten zijn opgekweekt uit stekken van het exemplaar van de heer Broekman; 
ze zijn geënt op Trichocereus macrogonus en het grootste exemplaar is nu 
7 cm hoog en 5 cm breed; in 1960 hebben de planten gebloeid van einde 
mei tot einde juli, waarbij soms verscheidene bloemen tegelijk open waren. 
Beide planten geven nu weer talrijke spruiten.

Bij een juiste cultuur kunnen de planten zowel wortelecht als geënt 
uitstekend groeien en ze zijn dan bloeirijp bij een breedte van plm. 4 cm.

93



NIEUWE UITGAVEN

Curt Backeberg „Schone Kakteen 
für den Liebhaber” .

Met een verbazingwekkende productivi
teit brengt Backeberg steeds nieuwe pu
blicaties.

In de serie speciale afleveringen van 
het tijdschrift „Gartenschönheit” schreef 
Backeberg een populaire handleiding voor 
de cactusliefhebber. Na een korte inlei
ding beschrijft hij op eenvoudige, beknop
te wijze de cultuur, het stekken en het 
zaaien.

Bij het enten verduidelijken tekeningen 
het zaailingenten en het enten van cris-

taten. Het grootste deel van de 42 blad
zijden, op groot formaat, is gevuld met 
korte beschrijvingen van de planten die 
voor de verzamelaar het meest in aanmer
king komen. Tot besluit een kleine cul- 
tuurkalender. Bij de 70 afbeeldingen in de 
tekst vinden we wel enkele oude beken
den. De 4 extra pagina’s met gekleurde 
afbeeldingen en de 2 kleurenplaten op de 
omslag bevatten opnamen van G. Os- 
sowsky. De kleurendruk op de omslag is 
bijzonder mooi, de opnamen bij Palanca 
zijn veel te groen.

C. Bommeljé.

BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIE 1962.

Verspreid wonende leden, d.w.z. leden, 
die niet aangesloten zijn bij een afde
ling, worden verzocht, indien zij nog 
geen contributie over 1962 hebben vol
daan, het bedrag van f. 6.50 (voor het 
buitenland f. 7.50) zo spoedig mogelijk 
te storten op postrekening no. 83 35 50 
ten name van Alg. Penningmeester Suc
culenta te Leeuwarden.

Na 1 augustus 1962 wordt over het 
verschuldigde bedrag per P.T.T. be
schikt, met verhoging van 30 cent in
cassokosten.

Alg. Penningmeester.

CONTRIBUTIE HALFJAAR 1962.
Nieuwe leden kunnen met ingang van 

1 juli 1962 worden ingeschreven. De 
kosten tot het einde van de lopende 
jaargang (31 december) bedragen f. 3.25 
en voor België B.fr. 45.—. Men ontvangt 
in dit geval de zes laatste nummers van 
het tijdschrift in 1962.

Inschrijving per 1 januari 1962 blijft 
mogelijk, daar alle verschenen nummers 
nog voorradig zijn.

Men wordt verzocht, bij opgave van 
nieuwe leden, de ingangsdatum van het 
lidmaatschap te willen mededelen.

Secretaresse.

UIT DE AFDELINGEN

AFD. ARNHEM EN OMSTREKEN
Op 6 juni hebben de leden van de 

afd. Arnhem met hun dames een excur
sie gemaakt naar Baarn, Soest en Wer
kendam.

Zelfs de weergoden verleenden hun 
medewerking. Onder stralende weers
omstandigheden bezochten we als eerste 
het Kantonspark in Baarn. Daarna ging 
de reis naar Soest waar de heer Rubingh 
ons al op stond te wachten. Na een bui
tengewoon prettige ontvangst waren 
gastheer en gastvrouw gelijk „druk” .

De eerste met het beantwoorden van 
vele vragen, de laatste met het serveren 
van een heerlijke kop koffie. Na een 
bezoek van ruim een uur, waar het een 
„drukte” was in de mooie kas, en de 
gastheer met het „grote” mes menig 
„stekje” sneed, willen we van deze 
plaats nogmaals hartelijk dank zeggen 
aan de heer en mevrouw Rubingh voor 
het gebodene.

’s Middags bij aankomst in Werken
dam bij de firma Donkelaar, stonden 
gastheer en gastvrouw al te wachten en 
bleek de thee „bruin” te zijn. Hierna 
was er veel te zien in de kassen en zijn 
er door de leden veel plantjes gekocht. 
Ook van deze plaats dank aan de heer 
en mevrouw Donkelaar voor hun gast
vrijheid.

Al met al kunnen we terugzien op 
een geslaagde dag, waarbij we zeker 
niet onze leden autobezitters willen ver
geten en de heren van de excursiecom- 
missie. Ook deze hartelijk dank voor 
hun medewerking.

Verder deel ik U mede dat onze juli
vergadering wordt gehouden op don
derdag 5 juli ten huize van onze pen
ningmeester de heer Knijpert, Bijnkers- 
hoekstraat 6 te Arnhem. (Bereikbaar 
per trolly vanaf Station-Joh. de Witt- 
laan), aanvang 20 uur.

J. LIEVERS, secretaris
Vrij-Nederlandstraat 13 III, Arnhem.
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V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden.

GEVRAAGD: (tegen vergoeding)
stekken van Phyllocactus crenatus, 
pfersdorffi, cooperi, macropterum e.d. 
W. IMHOF, Plesmanstraat 327, Soester- 
berg.

Beginneling vraagt stekken van cac
tussen en vetplanten. Geen zaad. Adres: 
Mevr. VERELST, Lelienstraat 4, Wil
rijk, België.

GOOI- EN EEMLAND
De Afdeling hield haar maandelijkse 

bijeenkomst op 5 juni in het Restaurant 
’De Karseboom’ te Hilversum. Het Be
stuur en de aanwezige 23 leden waren 
in de gelegenheid kennis te maken met 
de nieuwe leden t.w. Mevr. L. Fokker 
en de heer E. van Waijjen, terwijl de 
secretaris mededeelde, ook een aanmel
ding voor lidmaatschap te hebben ont
vangen van de heer en mevrouw M. 
Beckers. Vervolgens werd uitvoerig ver
slag uitgebracht over de lezing Backe- 
berg, de Algemene Vergadering 1962 en 
de bijeenkomst op de Grasheuvel. Na 
de pauze en de verloting van planten 
hield de heer H. Rubingh een inleiding 
met demonstratie van planten van het 
geslacht Peireskia, terwijl de heer F. 
Sjollema liet zien, hoe cactussen op on
derstam geënt dienen te worden.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.

GRONINGEN
Op 16 juni 1962 vergaderde de afde

ling Groningen in het C.J.M.V.-gebouw 
aan de Spilsluizen te Groningen. Om 3 
uur opende de voorzitter de vergade
ring. Bestuursverkiezing werd gehou
den. Plantenruil vond plaats. De cause
rie van de heer Eilander werd uitgesteld 
tot een volgende vergadering. Het adres 
van de secr.-penningm. is : E. HOR-
LINGS, P. Heinstraat 48, Delfzijl, telef. 
3115 (05961). Gironummer: 872968.
ROTTERDAM

Op 16 mei was de heer C. Backeberg 
in ons midden. Wij hebben genoten van 
zijn prachtige films en dia’s van een 
tocht door het Zuiden van Frankrijk. 
Opnamen van een zeldzaam mooie flora 
tegen machtige besneeuwde bergen.

Voor deze avond was grote belang
stelling, ook leden der afdeling Dor
drecht waren aanwezig. Doch daar deze 
per geluidsband voorgedragen lezing 
meer het karakter droeg van een reis
beschrijving kwamen onze planten wel 
wat in de verdrukking.

Op de bijeenkomst op 16 juni werd 
een plantenkeuring gehouden. De keur
meesters werden voor een zware taak 
gesteld, daar de ingezonden planten stuk 
voor stuk alle zeer mooi waren, zodat 
het verschil in punten voornamelijk zijn 
oorzaak vond in de niet altijd juiste 
naamgeving. Na de keuring werden de 
ingezonden planten besproken.

De voorzitter hield een inleiding over 
het enten, waarna het enten in de prak
tijk werd gebracht; entstammen waren 
ter vergadering verkrijgbaar; ook was 
er gelegenheid om tegen matige prijs 
zeer mooie jonge planten te kopen, 
waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Na verloting van een groot aantal 
planten sloot de voorzitter de bijeen
komst. Drie aanwezige belangstellenden 
gaven zich op als lid : n.1. de heren P. 
de Mey, B. Rip en L. J. Huizinga. Wel
kom !

J. L. DE SLEGTE, Secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam

K O O P -  E N  V E R K O O P

Koop en verkoopannonces ƒ 2.50 per plaatsing. 
Betaling op postrekening no. 551220 ten name 
van Mevr. J. Grullemans van Berghem, Here- 
weg 19, Lisse.

TE KOOP: 2 jarige zaailingen van : 
Copiapoa cinerea, haseltonia, eremophi- 
la, lembckei, montana, de Vallenaar en 
krainziana; Loxanthocereus otuscensis; 
Seticereus isosagonus; Espostoa lanata, 
melanostele var. rubrispina, mirabilis 
Ritter sp. nov.; Coryphantha clava; 
Neoporteria villosa; Rebutia caespitosa; 
Gymnocalycium monvillei; Chileoreb. 
aerocarpa; Mam. sphacelata; Astrophy- 
Matucana ritteri; Mam. mystax, leona; 
Eulychnia iquiquensis.

Jaargangen van Succulenta 1938 en 
1955 tot 1962 a ƒ 2.25 per jaargang, plus 
porto. Aanvrage aan H. J. BUIJS, Wil- 
helminastraat 26, Amstelveen, met post
zegel voor antwoord.
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import
export Gactussen en andere Succulenten

telefoon 33 25 56 
postrekening 17 24 46

F. Jansen Leyweg 24
’s-Gravenhage

FLINKE SORTERING IMPORT - EXPORT

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. VAN KEMPEN

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen. Tel. 23377, Giro 547230

D. BO UW M AN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G rote  sortering Cactussen en prima Vetplanten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

CACTUSSEN
VETPLANTEN
CACTUSKWEKERIJ —

II. VAN D O N K E L A A R
WERKENDAM —  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten 
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n
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succulenta
NEOERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 48 — Rozetten van Orostachys iwarenge; duidelijk is te zien, dat sommige 
er van bloem zetten (september 1961).

foto: I.V.T.
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A. F. H. BUINING

Parodia buenekeri ^Buin . spec. nov.

A Parodia hrevihamata Haage costis verticaliter dispositis, ±  8 mm 
remotis, centralibus longioribus, non hamatis, floribus multo majoribus 
differt.

P l a n t  iets plat bolrond, circa 5 cm hoog en 6 cm diam., glanzend 
groen, zonder penwortel, top diep verzonken.

R i b b e n  circa 20, verticaal lopend, circa 8 mm van elkaar, onder de 
areolen met iets tepelvormige glanzende knobbeltjes.

A r e o l e n  3 mm diam., grijswollig, later kaal, in de top onbedoornd. 
R a n d -  en m i d d e n d o r e n s  rond de top dikwijls penseelachtig

Fig . 49 — Parodia buenekeri Buin. spec. nov. foto: Buining
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samengebundeld afstaand, later de randdorens meer tegen de plant ge
drukt en de middendorens afstaand.

R a n d d o r e n s  recht, eerst kleurloos wit of bruin gepunt, de onder
ste meer bruin, later meer bruingrijs, aan weerszijden circa 8 dorens van 
6 tot 23 mm lengte, een paar kortere dorentjes naar boven gericht, naar 
beneden eveneens een paar kortere dorens van circa 4 mm lengte, de zij
waarts gerichte dorens ca. in elkaar vervlochten.

M i d d e n d o r e n s  5—6, eerst kleurloos wit of met zónes wit en 
meer bruin, punt bruin, dikwijls ook geheel bruin tot roodbruin, alle later 
grijs-bruin, recht, dikwijls een enkele bovenaan iets omgebogen, tot 3 cm 
lang, soms nog langer, aan de voet circa bolvormig verdikt.

B l o e m  lang 3V2—4 cm, geopend even breed, glanzend goudgeel, 
zwak geurend.

B l o e m b u i s  groen, met smalle lancetvormige schubjes, oksels met 
bruinachtige wol en enkele tot 5 mm lange donkerbruine borstelige haren.

Fig. 50 — Zaden Fig. 51 — Vruchthuid Fig. 52 — Dorens
foto’s: Buining

B l o e m b l a d e n  lancetvormig toegespitst, buitenste rij tot 2 cm 
lang en 3 mm breed, verder naar binnen nog een reeks tot 1,7 cm lang en 
2,5 mm breed. Buitenste bloembladen overgaand in de bloembuisschubjes.

S t a m p e r  en m e e l d r a d e n  vanaf bovenkant vruchtbeginsel 
vrijstaand. Meeldraden witachtig, verspreid over de gehele bloembuis tot 
1 cm lang, zeer dun, helmknopjes goudgeel; stamper circa 2,5 cm lang, 
circa % mm dik, witachtig met circa 4 crèmekleurige stempels, boven 
bloem en meeldraden uitkomend.

V r u c h t  lang circa 8 mm en 10 mm diam., met aanhangende bloem- 
resten, bekleed met wollige en witborstelige areolen, dunschalig.

Z a a d  circa 1 mm diam., bruinzwart, dof, helmvormig, huid zeer 
fijn korrelig, aan de platte kant de grote witachtige navel.

Deze plant groeit op vrijwel kale, vlakke, met iets mos bedekte rot
sen op ongeveer 1400 m hoogte, op de grens van de Departementen Rio 
Grande do Sul en Santa Catarina in Brazilië.

Zij is verwant met Paroclia brevihamata Haage, doch verschilt hiervan 
door de veel langere, niet haakvormige middendorens, de aanzienlijk veel 
grotere bloem, de meer uitgesproken niet spiraalvormig gestelde ribben, 
die circa 8 mm van elkaar staan.

Het is niet moeilijk deze soort te onderscheiden van de vier andere 
uit Brazilië afkomstige Parodia’s, namelijk de reeds genoemde Parodia 
brevihamata Haage, P. alacriportana Backbg., P. gummifera Backbg. et 
Voll en de onbekende P. brasiliensis Speg.
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De planten bloeien hier zeer gemakkelijk en zetten graag vruchten en 
goed zaad aan, zodat deze soort weldra als een fraaie nieuwe aanwinst in 
onze verzamelingen zal zijn verbreid.

Zij wordt door mij genoemd naar de heer F. Bueneker in Brazilië, die

Fig. 53 —  Parodia buenekeri Buin. spec. nov. foto: Buining

mij enige van deze mooie door hem gevonden planten ter beschrijving 
in 1961 toezond.

Holotype gedeponeerd in het botanisch museum en herbarium te 
Utrecht.

SUMMARY

Plant semiglobose, ±  5 cm high, 6 cm diam.; ribs ±  20, vertical; radial spines 
colourless or brown at apex, straight, central spines 5—6, to 3 cm long, some of them 
often subcurvate at apex, tuberous at base, colourless white, with white and brown 
zones or entirely brown to redbrown; flowers 3!z— 4 cm long and wide, glossy golden 
yellow; tepals lanceolate, in 2 series; tube with wool and setose hairs; fruit 8 X 10 mm 
with a thin skin, woolly and with setose hairs; secds ±  1 mm diam., lielmet-shaped, 
finely granular with large ichite hilum.
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Orostachys 
iwarenge (Mak.) Hara

In de loop van 1960 kreeg ik 
van Dr. B. K ilby  te Leeds een 
rozet toegestuurd onder de naam 
Orostachys iwarenge, dat ge
kweekt was uit zaad van planten, 
die in 1955 door Dr R. M oran  in 
Japan waren verzameld. In het 
najaar groeide het rozet uit tot 
een bloei wijze, waarvan later vrij 
veel zaad gewonnen kon worden.

Het zaad werd in maart 1961 
uitgezaaid en met een verbazing
wekkende snelheid ontwikkelden 
zich de opvallend licht blauwach
tig groene rozetten, die reeds in 
juni bijna volgroeid waren.

Aanvankelijk was er weinig 
verschil tussen de planten onder
ling te bespeuren; noch in grootte 
noch in kleur weken ze sterk van 
elkaar af. Maar begin september 
ging een aantal exemplaren een 
bloei wijze vormen (fig. 54); in 
oktober bloeiden deze planten 
volop (fig. 55) en in december 
werd daarvan weer zaad verza
meld. Na de bloei stierven ze af.

Gedurende de herfst hadden 
we dus 2 partijen (fig. 48). De 
niet geschoten planten waren met 

Kerstmis 1961 nog prachtig, mooi van kleur en volkomen gaaf. We zullen 
hiervan volgend jaar zaad winnen en dan trachten een ras te kweken van 
uitsluitend laatschietende planten, want het komt me voor, dat deze zowel 
voor de liefhebber als voor de handelaar van waarde zijn.

Alhoewel de planten er niet erg winterhard uitzien (ze doen sterk aan 
Echeveria’s denken) blijkt dit erg mee te vallen; in de koude dagen van 
december 1961 doorstonden enkele exemplaren, die buiten waren gezet, 2 
nachten met ±  10° C. vorst uitstekend. Mogelijk is het gewas dus zelfs 
geschikt als perkplant.1)

De cultuur is eenvoudig: zaaien, verspenen en uitplanten; men houde 
er wel rekening mede, dat de kiemplanten geweldig groeien en in enkele 
weken al een breedte hebben van 2—3 cm.

Men moet er verder aan denken zaad te verzamelen, want men raakt 
ze kwijt wanneer men dit verzuimt.
i) Gedurende het koude voorjaar 1962 zijn deze planten buiten toch dood gegaan.

Fig. 54 — Detailopname van de bloei- 
wijze van Orostachys iwarenge.

foto: I.V .T .
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O. iwarenge groeit langs de oostelijke kust van het eiland Hondo 
(Japan) en schijnt het meest verwant te zijn aan O. malacophyllum, die een 
zeer groot verspreidingsgebied heeft (Japan, Korea, Mandshoerije) en waar
van hij wel als een variëteit wordt beschouwd. De kenmerkende verschillen 
zijn evenwel niet duidelijk en het materiaal, dat ik er van zag was te on
volledig om er een oordeel over te hebben. In ieder geval gaat het ken
merk, dat J a c o b s e n  (Handb. Succ. PI. 2, 700, 1960) geeft, nl. dat O. iwa
renge een grotere, bemeelde vorm van O. malacophyllum  is, die de winter 
overblijft, niet op, want bij ons overwintert maar een gedeelte der plan-

Fig. 55 — Een rij niet en een rij wel doorgeschoten Orostachys iwarenge
foto: I.V.T.

ten; van meel is ook niet veel sprake. F öderström (Act. Hort. Goth. 6, 
Beih., 10, 1931) zegt, dat de kroonbladen stomp zijn i.p.v. spits, doch erg 
overtuigend kon ik dit ook niet vaststellen. Zo zullen we moeten wachten, 
totdat we levend materiaal van O. malacophyllum  hebben, en ik hoop dit 
in de loop van het volgend jaar te kunnen tonen.

Het komt me evenwel voor, dat onze plant door zijn grote rozetten van 
bizondere kleur zeer karakteristiek is en daarom lijkt het me gemotiveerd 
voorlopig deze als een afzonderlijke soort te beschouwen.

De benaming is als volgt:
Orostachys iwarenge (Mak.) Hara, Hokkaido, 5, 73 (1935), Byles in 

Nat. Cact. & Succ. Journ. 14, 34 (1959).
Cotyledon iwarenge Mak. in Tokyo Bot. Mag., 16, 142 (1901).
Sedum malacophyllum  var. iwarenge (Mak.) Fröd. in Acta Hort. Goth.,
6 (Beih.) 10 (1931).

Boom.
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Problemen rond de bestrijding van de 
Cactuswortelluis

(Rhizoecus cacticans) Hambleton
door J. H. PLANJE,

ambtenaar bij de Plantenziektenkundige Dienst te Nijmegen.

D e laatste tijd werden steeds m eer klachten vernomen over m oeilijkheden bij 
de bestrijding van wortelluizen op cactussen.

Vaak hadden d e  uitgevoerde bestrijdingen, m ede door de verborgen levens
wijze van het insekt, een onvoldoende effect.

Ook het tot dusver gegeven advies, zoals vermeld in d e Tuinbouwgids, bestaande 
uit het dom pelen van d e kluitjes in een Parathion-oplossing, stuitte wat betreft de 
uitvoering op praktische bezwaren.

Met het doel een beter bestrijdingsresultaat te verkrijgen w erd een aantal proe
ven m et verschillende bestrijdingsmiddelen opgezet.

Fig. 56 — Moederluis in cocon, achter de wasdradenmassa 
een aantal eieren foto: P.D.

VERSCHIJNSELEN

De cactuswortelluis vindt men, zoals de naam al reeds aangeeft, in 
hoofdzaak op de wortels van cactussen. In slechts een enkel geval werden 
ook vetplanten in sterke mate aangetast.

De luizen verraden hun aanwezigheid op de wortelkluit door het witte 
pluis, bestaande uit wasdraden, die door klieren aan de rugzijde van het 
lichaam worden afgescheiden. Op de plaatsen waar zich wortelluizen op 
de potkluit bevinden, wordt ook de binnenzijde van de pot met een witte 
wasafscheiding bedekt. In en tussen deze wasdradenmassa zetelen de lang
werpige, wat platte, als het ware wit bepoederde wortelluizen.
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De volwassen dieren zijn iets kleiner dan 2 mm lang en 0,8 mm breed.
De meeste wortelluizen vinden we steeds aan de buitenzijde van de 

wortelkluit tegen de binnenzijde van de pot aan. Vooral op luchtige plaat
sen aan de buitenkant van de potkluit nestelen zich veel luizen. Bij over
gepotte planten blijven de luizen ook op de oude potkluit zitten. De meeste 
jonge larven begeven zich echter weer naar de buitenzijde van de nieuw
gevormde kluit. Vaak is ook de wortelhals vlak onder de cactus sterk met 
wortelluizen bezet. Juist op deze verborgen plaatsen zijn de luizen minder 
gemakkelijk te bestrijden.

In slechts enkele gevallen werden cactussen aangetroffen, waarbij de 
wortels bezet waren met wolluizen (Pseudococcus sp.). Deze wolluis wordt 
meer op de bovengrondse delen van de plant aangetroffen.

De cactuswolluis is van de wortelluis te onderscheiden, doordat deze 
eerste een oranje-bruine kleur bezit. Ook de eieren zijn oranje-rood. Beide 
vinden we echter in een spinsel van witte wasdraden.

Naar het schijnt heeft de wortelluis een zekere voorkeur voor bepaalde 
cactussoorten.

Op verschillende kwekerijen werden steeds vooral de hieronder ge
noemde soorten in sterke mate aangetast.

Cereus eburneus 
Cereus peruvianus 
Cereus pruinosus
Lemaireocereus (Cereus) marginatus 
Myrtillocactus (Cereus) geometrizans 
Notocactus leninghausii 
Pachycereus (Cereus) pringlei

Astrophytum ornatum 
Echinopsis sp.
Ferocactus electracanthus 
Mammillaria bocasana 
Mammillaria rhodantha 
Faucaria tigrina (is een ”Mesem”)

LEVENSW IJZE

Voor het bepalen van een juiste bestrijding is het belangrijk enig in
zicht te hebben in de levenscyclus van de te bestrijden parasiet. Over de 
cactuswortelluis waren echter in het geheel geen gegevens bekend. Ten
einde nu achter de levenswijze van dit insekt te komen, werden op speciaal 
voor dit doel gekweekte luizen een groot aantal waarnemingen verricht. 
Dit werk zal nog worden voortgezet, daar nog niet alle gegevens volledig 
bekend zijn.

De cactuswortelluis is een insekt dat aan warme en droge omstandig
heden de voorkeur blijkt te geven. Vooral in de periode dat de cactussen 
droog gehouden worden heeft een zeer sterke vermenigvuldiging plaats. 
Worden de planten weer regelmatig gegoten, dan gaat de vermeerdering 
veel minder snel.

De volwassen luizen spinnen zich geheel in een coconnetje van witte 
wasdraden. Deze coconnetjes treffen we aan tussen de wortels, maar ook 
aan de buitenzijde van de potten en in de kuilgrond. In de cocon worden 
de ovale, melkwitte eieren afgezet. Het achterlijf van de luis is in dit sta
dium sterk opgezwollen. Voordat de eieren uitkomen verlaat de luis de 
cocon en legt op enige afstand hiervan nog een aantal eieren in een los 
spinseltje. Hierna sterft het dier. In totaal worden in een periode van 2 tot 
3 weken 70—90 eieren af gezet. Na ruim 14 dagen komen de eerste eieren 
uit. De laatstgelegde eieren hebben een kortere periode nodig om uit te 
komen dan de eerstgelegde, zodat in ongeveer 5 dagen alle eieren uitge-
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komen zijn. De eieren zijn zeer klein ( ±  0,3 mm lang) en met het blote oog 
moeilijk zichtbaar. De pas uit het ei gekomen larven zijn echter nog moei- 
lijker waar te nemen, daar deze geheel doorzichtig zijn. Vooral deze jonge 
larven zijn zeer gevoelig voor natte omstandigheden.

Na enkele dagen zijn de larven wit bepoederd en beginnen met een 
lichte afscheiding van wasdraden. Deze jonge larven kunnen zich goed 
verplaatsen en zijn zeer aktief. De wasafscheiding der larven wordt steeds 
sterker.

De oudere larven vormen losse spinseltjes van wasdraden rond het 
lichaam en verplaatsen zich zeer weinig meer.

Na een tweetal vervellingen zijn de luizen volwassen. Het losse spin- 
seltje rond de luis wordt verdicht, zodat weer een cocon van wasdraden 
ontstaat, waarin de eieren worden afgezet.

In één geval werden door mij ook ongevleugelde, oranje-rode manne-

0
\

Fig. 57 — W ortelluizen (sterk  vergroot) foto: P.D.

lijke wortelluizen waargenomen. Deze slanke dieren hebben felrode ogen 
en zeer lange gebogen sprieten. Het lichaam is gedeeltelijk in lichte mate 
wit bepoederd door de wasafscheiding van het dier. Ze verplaatsen zich 
zeer actief.

VERSPREIDING

De verspreiding van wortelluizen vindt plaats, doordat de jonge lar
ven de besmette potten verlaten en zich over en door de kuilgrond gaan 
verplaatsen. Op deze wijze wordt dus ook de kuilgrond besmet.

Deze migratie van luizen heeft vooral plaats vanuit sterk besmette 
potten. Andere potten worden besmet via de bovenzijde of het gaatje in 
de onderzijde van de pot. Een beginnende aantasting vinden we dan ook 
steeds dicht bij deze plaatsen. Vanuit sterk besmette potten kunnen in 14 
dagen tijd 60—80 larven naar een andere pot gemigreerd zijn.
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BESTRIJDING
In de bestrijdingsproeven werden de bestrijdingsmiddelen opgelost in 

water over de planten gegoten. Er werd 10 liter oplossing per m2 gebruikt. 
Na de behandeling werden de planten licht afgegoten.

TABEL I
Bestrijdingsproef op Echinopsis in d e periode dat d e  planten gegoten worden

Percentage planten bezet 
met wortelluizen :

Percentage planten vrij 
van wortelluizen :

Middel : Datum 
bestrijding : L: M: Z: Tot.:

Met
was

draden

Zonder
was

draden Tot.

19-4-1962 0 0 100 100% 0 0 0%

Onbehandeld
10 1 water 
per m2

18 dagen na de 
behandeling 14 43 43 100% 0 0 0%

5%  week na de 
behandeling 5 28 67 100% 0 0 0%

19-4-1962 0 0 100 100% 0 0 0%

0,1%  Parathion 
+  1% Thiodan

18 dagen na de 
behandeling 0 0 0 0% 100 0 100%

m.o. in )
10 1 water 
per m2

5%  week na de 
behandeling 0 0 0 0% 100 0 100%

19-4-1962 0 0 100 100% 0 0 0%

0,1%  Rogor 
vlb. +  1% 
Thiodan m.o. 
in 10 1 water

18 dagen na de 
behandeling 0 0 0 0% 100 0 100%

5%  week na de 
behandeling 0 0 0 0% 75 25 100%

L =  enkele luizen met lichte wasafscheiding op de potkluit 
M =  potkluit voor meer dan 50 % bezet met wasdraden 
Z =  potkluit voor meer dan 75 % bezet met wasdraden

Zoals uit bovenstaande cijfers van één der proeven blijkt, geven de 
combinaties van Thiodan m.o. en een organische fosforverbinding als 
Parathion en Rogor een zeer goede bestrijding. Enkele andere fosforverbin- 
dingen gaven in deze combinatie gelijke resultaten. Bij een zware bezet
ting met wortelluizen bleken de hierboven genoemde combinaties bij een 
éénmalige toepassing een voor 100 % afdoend resultaat te geven.

Parathion of een der andere fosforverbindingen zonder menging met 
Thiodan m.o. werkten onvoldoende.

Ook de combinaties met minerale zomerolie waren minder werkzaam.
In deze proeven werd steeds 10 liter oplossing per m2 gebruikt. Deze 

grote hoeveelheid is nodig om een goede doordringing van het middel door 
de gehele potkluit te verkrijgen. Ook de dieren op de wortelhals en op de 
oude potkluit werden gedood.

Bij een lichtere aantasting, waarbij zich geen luizen op moeilijk be
reikbare plaatsen bevinden, zal ook met 5 liter oplossing in de dubbele con
centratie per m2 een goed resultaat bereikt kunnen worden. Ook is de hoe-

°) m.o. =  misible oil (emulgeerbare olie).
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veelheid te gebruiken oplossing afhankelijk van de grootte der te behan
delen potten.

De eieren worden door geen der middelen gedood. De werkingsduur 
van het bestrijdingsmiddel moet de periode waarin de eieren uitkomen 
(2-3 weken) kunnen overbruggen. Het beste bestrijdingstijdstip ligt dan ook 
op het moment dat de meeste eieren zijn uitgekomen.

Ook zien we uit deze cijfers dat de wasmassa, na de doding van de 
wortelluizen, slechts moeilijk verdwijnt. De bestrijding zal dan ook zo 
spoedig mogelijk na een besmetting uitgevoerd moeten worden.
TABEL II

B estrijd ingsproef op  P achycereu s pringlei in d e  p er io d e  dat d e  planten  
droog  geh ou d en  w orden

Percentage planten bezet Percentage planten vrij 
met wortelluizen : van wortelluizen :

Middel : Datum 
bestrijding : L: M: Z: Tot.:

Met
was

draden

Zonder
was

draden Tct.

27-12-1961 0 84 16 100% 0 0 0%

Onbehandeld
10 1 water 
per m2

5% week na de 
behandeling 56 30 9 95% 5 0 5%

10 weken na de 
behandeling 16 32 42 90% 10 0 10%

27-12-1961 0 60 40 100% 0 0 0%

0,1% Parathion 
in 10 liter 
water per m2

behandeling
5 V2 week na de

28 20 3 51% 47 2 49%

10 weken na de 
behandeling 30 17 15 62% 18 20 38%

27-12-1961 0 60 40 100% 0 0 0%

0,1%  Parathion 5'/2 week na de 
+  1 % Thiodan behandeling 5 0 0 5% 90 5 95%

water per m2 10 weken na de 
behandeling 3 2 0 5% 75 20 95%

27-12-1961 0 60 40 100% 0 0 0%

0,1%  Phosdrin 
+  1% Thiodan 
m.o. in 10 liter 
water per m2

5% week na de 
behandeling 3 0 0 3% 95 2 97%

10 weken na de 
behandeling 5 0 0 5% 75 20 95%

L  =  enkele luizen met lichte wasafscheiding op de potkluit 
M =  potkluit voor meer dan 50 % bezet met wasdraden 
Z =  potkluit voor meer dan 75 % bezet met wasdraden

Uit bovenstaande proefgegevens blijkt, dat de resultaten in de periode 
dat de planten droog worden gehouden, bij een éénmalige toepassing van 
de bestrijdingsmiddelen niet geheel afdoende zijn. Wanneer niet alle luizen 
worden gedood zijn de overblijvenden in staat in vrij korte tijd weer een 
populatie op te bouwen. In deze periode zal de behandeling tenminste nog 
éénmaal herhaald moeten worden.
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Fig. 58 — Potkluit bezet 
met wortelluizen

foto: P.D.

Sommige cactus
soorten zijn in deze 
droge periode echter 
zeer gevoelig voor rot
ting op de wortelhals 
bij het geven van een 
grote hoeveelheid wa
ter. Vooral is dit het 
geval als de planten 
lang nat blijven bij la
gere temperaturen. Het 
beste bestrijdingstijd- 
stip ligt dan ook vóór 
of na de wintermaan
den.

BESTRI] DINGSADVIES
1. Zorg dat de cactussen vrij van wortelluizen zijn voordat de planten 

droog de winter ingaan. Dit voorkomt dat de bestrijding moet worden 
uitgevoerd op een t.o.v. het gewas ongunstig tijdstip (wegrotten).

2. Let op het juiste bestrijdingstijdstip, dit ligt op het moment dat de 
meeste eieren zijn uitgekomen.

3. Voer de bestrijding uit voordat de potkluiten geheel wit vau de was
draden zijn. Het duurt vrij lang voordat de wasdradenmassa is ver
dwenen nadat de wortelluizen zijn gedood. Controleer steeds de ge
voelige soorten.

4. Behandel ook alle kuilgrond, daar deze eveneens besmet kan zijn.
5. Giet een ruime hoeveelheid oplossing, daar alleen bij een goede door

dringing van de gehele potkluit met het bestrijdingsmiddel een af
doende bestrijding is te verkrijgen. (5-10 liter per m2 afhankelijk van 
de potgrootte en de mate van aantasting).

6. Broes de planten na de behandeling af.
7. Maak gebruik van een combinatie van 1 % Thiodan m.o. 0,1 % van 

een organische fosforverbinding, zoals bijv. Parathion of Phosdrin bij 
een gebruik van 10 liter per m'-'.

8. Probeer zo nodig de bestrijding eerst op een klein aantal planten om 
eventuele schade te voorkomen (de proeven zijn uitgevoerd op slechts 
enkele cactussoorten).
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Dr. H. VAN BEEK

Vollegrondkweek in de kas
De laatste jaren is in „Succulenta” niet meer geschreven over de voor- 

en nadelen van pot- en vollegrondkweek, terwijl men toch bij liefhebbers 
altijd weer over dit punt komt te spreken. Hier nu dus wat eigen ervaring.

In mijn kas heb ik een bakstenen bak van ongeveer acht bij twaalf 
decimeter en ongeveer zes decimeter hoog, waarin ik sinds zeven jaar 
diverse soorten vrij uitgeplant kweek. Het grondmengsel bestaat uit tuin
aarde met wat scherp zand, goed gedraineerd, waar eens in de drie jaar 
wat kunstmest (Etisso) wordt doorheen gewerkt.

Goede ervaringen heb ik hiermee vooral met de snelgroeiende en hoog 
wordende Opuntia’s en zuilvormen, die kennelijk voor hun groei en wor
telgestel meer ruimte nodig hebben dan zij in een pot vinden. Lengtegroei 
van enkele decimeters is geen uitzondering. Iedereen die dezer dagen Artis 
in Amsterdam bezoekt kan dit ook constateren aan de fraaie forse planten 
in de succulentenkas, met o.a. een bloeiende Opuntia monacantha met 
prachtige zwavelgele bloemen. Succes had ik zelf met de volgende soorten:

Opuntia basilaris 
Opuntia vulgaris 
Opuntia herrfeldtii 
Opuntia scheerii 
Opuntia cylindrica 
Opuntia vestita 
Opuntia elata 
Opuntia gosseliniana 
Cleistocactus tupizensis 
Cleistocactus buchtienii en andere 

Cleistocacti 
Cereus peruvianus

Cereus peruvianus f. nionstr. 
Lemaireocereus chicbipe 
Trichocereus candicans 
Trichocereus schickendantzii 
Trichocereus spachianus 
Trichocereus chilensis 
Espostoa lanata 
Espostoa ritteri 
Oreocereus celsianus 
Oreocereus tessellatus 
Oreocereus maximus

Al deze soorten groeien fors en snel. Het enige bezwaar van deze 
kweekwijze is, dat de planten gauw te groot worden voor een liefhebbers- 
kas, maar bij potkweek krijgt men toch eigenlijk verpieterde stukken.

Mogelijk zijn er nog veel meer soorten die hierom vragen, maar de 
ruimte in zo’n bak is beperkt. Gunstige ervaringen heb ik ook met sommige 
Echinocerei (salm-dyckianus en leonensis) en sommige Mammillaria’s (rho- 
danthagroep, centricirrhagroep, discolor, gracilis, pusilla, elongata, wildii). 
Waarschijnlijk mede door de standplaats : op het zuiden, geen hoge huizen 
in de buurt, zijn groei, bedoorning en bloei goed.

Bij een aantal soorten is de groei niet beter dan met potkweek : Haa- 
geocerei, Notocactussen.

Af te raden lijkt mij deze vollegrondkweek bij Stapelia’s, Echinopsissen 
(eyriesii-, tubiflora- en multiplexhybriden, Pseudoechinopsis kermesina); zij 
groeien te snel, maken veel stek maar weinig bloemen, geen mooi gedron
gen groei. Deze soorten doen het beter in de pot in het tablet of buiten.

110



UIT DE AFDELINGEN
A M ST E R D A M

Ondanks de vacantietijd hadden wij 
op de vergadering van 18 juli een nor
male opkomst van 26 leden. Op deze 
vergadering sprak de heer Brink van 
Artis over het gebruik van planten in 
dierentuinen. Op een gezellige manier 
maakte hij aan een ieder duidelijk wat 
de functie van de planten is t.o.v. de 
aanwezige dieren en waarom men o.a. 
met insecten- en/of ziektenbestrijdings
middelen zo beperkt omgaat.

Na de pauze met de gebruikelijke 
plantenverloting, vertoonde de heer 
Brink een serie kleurendia’s over het 
behandelde onderwerp.

Na de vacanties zal de afdeling Am
sterdam in principe weer op elke 3e 
woensdagavond van de maand verga
deren van 20.00 tot circa 22.30 uur in 
het Wijkgebouw van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente, v. d. Veldestraat 
7, Amsterdam.

De eerstvolgende vergadering zal ge
houden worden op 19 september. Op 
deze avond zullen leden van de afde
ling Amsterdam in de gelegenheid ge
steld worden om de primeur van hun 
eigen dia’s te vertonen en toe te lich
ten.

— Op de vergadering van 20 juni j.1. 
waaraan 25 leden deelnamen werden 
allereerst veel verenigingszaken behan
deld. Daarna werd een levendige ruil
beurs en in de koffiepauze een verlo
ting gehouden waarvoor een zeer mooie 
plant beschikbaar was.

Na de pauze werden aan het „Forum” 
de heren Bannink en Brederode vele 
vragen gesteld betreffende respectieve
lijk ultrasucculenten en Rebutia’s.

— Van de gelegenheid om de verza
melingen van de heren Buining en Ru- 
bingh te kunnen bezichtigen op 30 juni 
j.1. hebben 23 leden een gretig gebruik 
gemaakt.

In de ochtend werd de nieuwe kas 
met de grote verzameling van de heer 
Rubingh bewonderd en genoten wij al
len van de mooie planten, vele stekken 
en het heerlijke kopje koffie door mevr. 
Rubingh geserveerd. Niet alleen de 
planten van de heer Rubingh zelf, maar 
ook de prachtige kamerplanten van 
mevrouw Rubingh, waaronder een zeld
zaam mooi bloeiende Hoya carnosa von
den veel bewondering.

’s Middags bezochten wij de unieke 
verzameling planten van de heer Bui

ning. Hier kon een ieder zijn hart op
halen aan de zeer grote verscheiden
heid van vele zeldzame planten waar
onder prachtige importplanten. Ook het 
kopje thee door mevrouw Buining de 
deelnemers aangeboden lieten wij ons 
op het zonnige terras best smaken te 
meer daar wij ook vanaf hier ons oog 
konden laten gaan over vele bij ons zo 
geliefde planten.

Met recht kunnen wij spreken van 
een bijzonder geslaagde dag die niet 
licht vergeten zal worden, daar velen 
zich nu met zorg buigen over de stek
ken van begeerde planten die door de 
heren Buining en Rubingh aan ons wer
den gegeven.

Vanaf deze plaats willen wij dan ook 
nogmaals onze gastvrouwen en gasthe
ren van deze dag, onze hartelijke dank 
zeggen voor al het gebodene.
H. DE VRIES, v. Tuyll v. Serooskerken- 

plein 12-1, Amsterdam-Z. II (9), 
Tel. 020—796961.

G O O I- EN EEM LAND
De afdeling had besloten een avond 

te reserveren voor een samenspraak 
over de problemen, die zich voordoen 
bij het verzorgen der planten. Aange
zien in verband met de vacantie geen 
spreker geïnviteerd was, werd hiervoor 
de juli-bijeenkomst gekozen, mede om
dat een geringe opkomst van leden ver
wacht werd. Het bleek echter, dat op 
3 juli 24 leden en 2 gasten de weg naar 
’De Karseboom’ gevonden hadden, om 
geestdriftig deel te nemen aan de dis
cussies over grondmengsels, bemesting, 
watervoorziening, enten en het bestrij
den van plagen. Men kwam haast tijd 
te kort om alle vragen te kunnen be
antwoorden. Na de samenspraak werd 
de gebruikelijke verloting van planten 
gehouden en daarna hield de heer H. 
Rubingh een korte lezing, waarin hij 
een overzicht gaf van de kenmerken 
van het geslacht Opuntia.

W. H. SCHUSTER, secretaris, 
Pieter de Hooghlaan 2 - Loosdrecht.

R O TT E R D A M
Zaterdag 23 juni werd door leden der 

afdeling een excursie gemaakt naar het 
Succulentarium te Wageningen. Te 8 
uur in de morgen vertrokken we in een 
autobus en arriveerden om 10 uur aan 
het I.V.T.

De heer Bruinsma heette ons wel
kom en gaf een uiteenzetting omtrent 
het doel en streven van het Succulen-

111



Firma K. EDELMAN
SPECIALITEIT CACTUSSEN EN ANDERE 

VETPLANTEN GROTE VOORRAAD

U I T S L U I T E N D  GROOTHANDEL 

WHOLESALE ONLY

Handelskwekerij - Reeuwijk - Tel. 334

fj I ff f • 1 Speciaal adres voor:heek Hoogvliet C a c t u s s e n  en V e tp la n te n

MAASDIJK (3 km vanaf Maassluis) Oostelijke Slag 7 Telefoon 01745-2732
U wordt hierbij uitgenodigd voor een bezoek aan mijn nieuwe Cactuskwekerij.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 — NAALDWIJK.

tarium. Na enkele uren daar doorge
bracht te hebben vervolgden we onze 
tocht naar Lent, de kwekerij van de 
heer Willemsen.

Het is een uitzonderlijk mooie dag 
voor ons geworden, die lang in onze 
herinnering zal blijven. Van deze plaats 
nogmaals onze hartelijke dank voor de 
prettige ontvangst, zowel op het I.V.T., 
als te Lent door de heren Bruinsma, 
Willemsen en Wouters.

Op 14 juli werd door ons een discus
sieavond gehouden, verschillende onder
werpen werden besproken, terwijl na 
de pauze aan de hand van dia’s de dis
cussie werd voortgezet.

Besloten werd om op zaterdagmiddag 
25 augustus, eveneens per wagen van 
de Europa Express, een excursie te ma
ken naar de kwekerij van de heer Don- 
kelaar te Werkendam.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris,
Schiebroeksesingel 31 — Rotterdam.

JUBILEUM TENTOONSTELLING  

AFD. W ASSENAAR

Ter gelegenheid van haar 50 jarig be
staan organiseert de afdeling Wassenaar 
van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw 
en Plantkunde in het gebouw „Prince- 
haven”, van Zuylen van Neyeveltstraat 
100 te Wassenaar, een grote expositie 
van bloemen, planten, tuinaanleg en 
succulente planten, ingezonden en ge
arrangeerd door leden van de afdeling 
Wassenaar.

De tentoonstelling is geopend op 30 
augustus van 14 tot 22 uur; 31 augustus 
en 1 september van 10 tot 22 uur en 2 
september van 12 tot 22 uur. Toegangs
prijs 75 cent; kinderen 50 cent.
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succu lenti
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 59 — W eingartia  neocum ingii Back. 
Zie a rtik e l op pagina 115.
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V an  de Redactie
Wanneer dit nummer verschijnt, is de zomer al weer voorbij en ik 

had gehoopt er niet weer over behoeven te schrijven. Maar we zijn onge
merkt van een laat, koud voorjaar in een vroege herfst gegleden, er is 
nauwelijks zomerwarmte geweest en de hoeveelheid zonnelicht is ver 
beneden normaal gebleven. Hoopten we in juni nog, dat het spoedig zou 
verbeteren en de invloed van het koude voorjaar beperkt zou blijven, nu 
reeds blijkt, dat de koude, onaangename zomer onze vetplanten veel goeds 
heeft onthouden.

De vollegrondsgewassen hebben reeds duidelijk de gevolgen van het 
koude weer getoond: terwijl de vertraging in groei en bloei door een koud 
voorjaar veroorzaakt in de zomer meestal weer wordt ingehaald, dit jaar 
is er van dit inhalen niets terecht gekomen en is de levenscyclus van vele 
planten in de war geraakt; de zomerbloei is zelfs vaak vertraagd. Om een 
voorbeeld te noemen : Yucca flaccida  (in cultuur vaak Y. filamentosa ge
noemd) bloeit bij ons ieder jaar in juli, begin augustus liggen de bloem
bladen verwelkt op de grond; dit jaar ontloken de bloemen pas begin 
augustus en op het moment dat ik dit neerschrijf (20 augustus) staan 
de planten pas in volle bloei. Wat komt er terecht van het rijpen 
van de vruchten van zomerbloeiende planten? Hoe zal het hout afrijpen? 
Het zal interessant zijn na te gaan, hoe onze vetplanten zullen reageren. 
In onze kassen behoeft de koude nog niet zoveel invloed te hebben, het 
gebrek aan licht lijkt meer bepalend. Willen we van deze invloeden wat 
te weten komen, dan zouden vele liefhebbers hun waarnemingen moeten 
noteren en daarbij deze vooral niet beperken tot deze zomer. Want door 
slechte afrijping kan de wintersterfte groter zijn, het aantal ziekten groter 
en mogelijk zelfs de bloei in het volgend jaar beïnvloed worden.

Het zou goed zijn, wanneer men dit in de loop van de winter of vol
gend voorjaar in de afdelingsvergaderingen zou kunnen bespreken; dan 
kan er een verslag van gemaakt worden, zodat we ons daardoor een beeld 
kunnen vormen over de gevolgen van zulk een seizoen.

Red.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 034 9 6 —226. 
Secretaresse: Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse, Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Tel. 0 8 3 7 0 -3 1 4 1 , thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BOM M ELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. v. d. V ELD E. -  Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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De correcte naam van

Echinocactus cumingii Salm
De benaming van de plant, in cultuur algemeen bekend als Weingartia 

cumingii, is een mooi voorbeeld van de slordigheid en onbedrevenheid, 
waarmede vele beoefenaren van de cactus-studie met de Regels voor 
botanische nomenclatuur omspringen.

Er is de laatste jaren nog al wat over deze soort geschreven (als W ein
gartia cumingii o.m.) en daarbij werd dan telkens weer een z.g. definitieve 
naam vastgesteld. Tot in de meest recente publicatie (Hutchison, 1959) 
werd evenwel nog weer een verkeerde naam als de juiste aangewezen.

De reden, waarom ik nu over dit geval schrijf, is niet in de eerste 
plaats om de juiste naam nu weer eens te gaan vaststellen (hetgeen natuur
lijk wel gebeurt), het is meer om eens aan te tonen, hoe naamverwarringen 
in de wereld kunnen komen en hoe hardnekkig eenmaal gemaakte fouten 
zich handhaven.

De plant in kwestie werd voor het eerst beschreven door S a l m -D yck 
(1850), die hem daarbij Echinocactus cumingii noemde, naar de heer 
C u m in g , die de plant in Bolivia in ’t wild gevonden had. S a l m  was klaar
blijkelijk onkundig van het feit, dat H o p f f e r  reeds in 1843 een andere cac
tus als Echinocactus cumingii had beschreven, zodat daardoor de naam van 
Sa l m  onwettig werd (een z.g. jongere homoniem). Jarenlang heeft men 
evenwel gedacht, dat met beide namen dezelfde plant werd bedoeld, zodat 
steeds de oudste auteursnaam werd gebruikt n.1. H o p f f e r .

Later ontdekte K reu z in g er  (1935), dat de planten van H o p f f e r  en 
Sa l m  n i e t  identiek waren en dat is voor ons zeer belangrijk, want zou 
hij gelijk hebben, dan zou onze plant (dus E. cumingii Salm) een andere 
naam moeten krijgen. Ik heb de oorspronkelijke beschrijvingen nog eens 
nagelezen, want ik had de indruk, dat de diagnose van H o p f f e r  (gepubli
ceerd in een moeilijk toegankelijk tijdschrift) niet steeds goed is bestudeerd. 
Maar ondanks het feit, dat veel van beide diagnosen met elkaar overeen
komt, moeten zij toch wel op 2 verschillende planten slaan. De plant van 
H o p f f e r  heeft verticaal geplaatste knobbels, 9-11 doornen, vrij grote bloe
men en wat het belangrijkste is : wit-wollig behaarde vruchtbeginselschub- 
ben; de plant van Sa l m  heeft spiraalvormig geplaatste knobbels, meer dan 
18 doornen, vrij kleine bloemen en kale vruchtbeginselschubben; de plant 
van H o p f f e r  komt uit Peru, die van Sa l m  uit Bolivia, maar beide werden 
door C u m in g  gevonden.

Welke plant H o p f f e r  bedoeld heeft, is niet meer na te gaan; deze 
schijnt verloren gegaan en nimmer weergevonden te zijn. S a l m  heeft even
wel onze plant nauwkeurig beschreven, zodat het wel zeker is, dat zijn 
naam op onze plant slaat.

B r itt o n  & R osé (1922) waren de eersten, die bij de opsplitsing van het 
geslacht E c h i n o c a c t u s  onze plant in een ander genus plaatsten en

115



wel in Lobivia, een geslacht, dat zij zelf opstelden en noemden naar het 
land Bolivia. Zij noemden de soort Lobivia cumingii (Hopff.) Br. & R. Toch 
waren hun motieven niet al te sterk : zij baseerden zich namelijk uitslui
tend op de mededeling van Sa l m , dat de plant het meest overeenkwam 
met Echinocactus cinnabarium  (die nu tot L o b i v i a  behoort); zij ken
den de plant dus niet.

Nomenclatorisch begonnen evenwel nu de moeilijkheden, want Br. & 
R. beschreven de plant van Sa l m , maar verwezen in de naam (door mid
del van de z.g. haakjesauteur) naar de plant van H o p f f e r , zodat hun naam 
een dubbelzinnig karakter kreeg. De Internationale Regels schrijven nu 
voor, dat in een dergelijk geval de verwijzing naar een vroegere naam a 1 - 
t ij d gaat boven de beschrijving en zo behoort de naam Lobivia cumingii 
tot Echinocactus cumingii Hopff. en de beschrijving tot E. cumingii Salm. 
Hieruit volgt dus, dat althans voor L o b i v i a  de plant een andere naam 
zou moeten hebben.

De eerste, die ontdekte, dat de planten niet gelijk waren, was K r e u - 
zin g er , die hem in 1935 Oroya cumingii (Salm) Kreuz. noemde, een naam, 
die ondanks de verwijzing naar een onwettige naam, toch geldig is, omdat 
deze onwettige naam voorzien is van een latijnse diagnose (art. 36).

Intussen onderneemt de soort als het ware een dwaaltocht. B a ckeberg  
(1934) plaatst hem in Bridgesia, maar deze naam is niet geldig, omdat de ge
slachtsnaam nooit beschreven werd; in 1935 schuift B a ck eberg  de soort in 
S p e g a z z i n i a  en noemt hem S p. cumingii (Hopff.) Back., maar W e r - 
derm an n  ontdekt in 1937, dat de naam S p e g a z z i n i a  al bestond voor 
een zwammengeslacht en doopt daarom het geslacht om in W e i n g a r -  
t i a; hij verzuimt evenwel de soort cumingii hierin te plaatsen, hetgeen 
van O osten  in 1939 deed, die evenwel in de mening verkeerde, dat Werder- 
rnann deze combinatie reeds gemaakt had. Van Oosten noemt de plant nu : 
Weingartia cumingii (Hopff.) Werd. In 1957 wordt het geslacht nogmaals 
omgedoopt, n.1. door I to , die het nu G y m n a n t h a  noemt. Deze naam 
is geheel onwettig, omdat het een overbodige naam is. Ito schrijft : Gym
nantha cumingii (Hopff.) Ito.

Al deze auteurs maken hierbij evenwel dezelfde fout als B r itt o n  & 
R o sé  deden: zij baseren de naam op Echinocactus cumingii Hopff., die 
onze plant niet is, met het gevolg, dat geen van de bovengenoemde namen 
voor onze soort kan worden gebruikt (met uitzondering van Oroya cumingii 
(Salm) Kreuz.).

In 1950 maakt B a ckeberg  een einde aan deze toestand door de plant 
Weingartia neocumingii te noemen, daarbij de latijnse diagnose van Salm 
als uitgangspunt nemend.

Hiermede waren evenwel de moeilijkheden nog niet uitgeput, want in 
1957 rangschikt H utchison  de Weingartia’s onder het geslacht G y m n o -  
c a l y c i u m  en noemt onze soort G. neocumingii (Back.) Hutch. Dit is 
volkomen correct, maar in 1959 heeft H u tch ison  klaarblijkelijk spijt van 
zijn publicatie; hij vindt, dat hij wat voorbarig was en een fout maakte. 
Hij verklaart nu namelijk de naam Lobivia cumingii Br. & R. voor een 
nieuwe naam, zich daarbij beroepend op art. 72 van de Code. Hij ziet even
wel over het hoofd, dat dit artikel alleen slaat op onwettige basionymen. 
H u tc h iso n  zou gelijk gehad hebben, wanneer Br. & R. hun naam gebaseerd
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zouden hebben op Echinocactus cumingii Salm; dit is immers een onwet
tige naam vanwege het feit, dat Hopffer 7 jaar eerder dezelfde naam pu
bliceerde voor een andere soort.

Zo is dus de soortaanduiding „neocumingii” de juiste, althans in ver
binding met de geslachtsnamen W e i n g a r t i a  en G y m n o c a l y -  
c i u m. Welke van beide genusnamen men moet kiezen, is een kwestie van 
inzicht en van smaak; vindt men de kenmerken, die beide geslachten van 
elkaar onderscheiden belangrijk, dan zal men geneigd zijn beide genera 
naast elkaar te handhaven; acht men de onderscheidende kenmerken 
van geringere betekenis, dan zal men W e i n g a r t i a  als een onderge
slacht van G y m n o c a l y c i u m  kunnen beschouwen.

De namen Weingartia neocumingii Back. en Gijmnocalijcium neo
cumingii (Back.) Hutch. zijn dus beide juist.

Het komt mij voor, dat de onderscheidende kenmerken voldoende 
systematische waarde hebben om beide geslachten te handhaven; het zijn 
immers niet alleen de vegetatieve organen, waarin de geslachten verschil
len; de vrucht van Weingartia is opvallend klein en dunwandig en bevat 
tamelijk weinig kleine zaden; de bloemen zijn geel tot oranje, een kleur, 
die bij Gymnocalyciums niet voorkomt en de verdorde bloem blijft vrij 
lang op de groeiende vrucht zitten. Het is daarom goed te verdedigen, dat 
wij in het vervolg deze plant Weingartia neocumingii Back. zullen noemen.

Donald (Nat. Cact. & Succ. J„ 13, 54-56  (1958), 14, 66-67  (1959), 15, 
■38 (1959), 16, 7—8 (1961)) heeft uitvoerig over dit geslacht geschreven; hij 
komt tot de conclusie, dat W e i n g a r t i a  een ondergroep is van 
G y m n o c a l y c i u m ,  maar merkwaardigerwijze doet hij dit in zijn 
namen niet en handhaaft hij daar het genus W e i n g a r t i a ;  hij maakt 
zelfs nog een nieuwe combinatie n.I. Weingartia westii (Hutch.) Donald.

Ziehier, waartoe onbedrevenheid in het toepassen van de interna
tionale Regels voor botanische nomenclatuur kan leiden; het is beslist nood
zakelijk, dat een ieder, die zich met de taxonomie van de cactussen (en 
natuurlijk ook van alle andere planten) bezig houdt zich ter dege op de 
hoogte stelt van de wijze, waarop deze Regels gehanteerd dienen te wor
den. Vooral bij de cactussen is er in dit opzicht onvakkundig gewerkt.

Hier volgt dan nog een overzicht van de synoniemen, waarbij moet 
worden opgemerkt dat bij dubbelzinnige namen (dus namen, waarbij een 
verkeerde diagnose staat) vermeld is, waarop deze naam slaat. Dit is aan
gegeven met het woordje „quoad”, hetgeen betekent: voor zover betreft.

Echinocactus cumingii Salm, Cat. Hort. Dyck., 1849, 174 (1850) niet 
Hopffer, Allg. Gartenz., 11, 225 (1843).

Lohivia cumingii (Hopff.) Br. &: R., The Cact., 5, 59 (1922), quoad 
descr.

Oroya cumingii Kreuz., Syst., 39 (1935).
Spegazzinia cumingii (Hopff.) Back., Kakt. ABC, 298 (1935), quoad 

descr.
Weingartia cumingii (Hopff.) Werd. ex van Oosten in Succ., 21, 129 

(1939), quoad descr.
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Weingartia neocumingii Back. in Kakt. u. a. Sukk., 1, 2 (1950).
Gymnantha cumingii (Hopff.) Ito, Expl. Diagr., 53 (1957), quoad descr.
Gymnocalycium neocumingii (Back.) Hutch. in Cat. & Succ. J. (US), 

29. 14 (1957).
Gymnocalycium cumingii (Br. & B.) Hutch. in Nat. Cact. & Succ. J., 

14, 38 (1959). '

SUMMARY.
Discussed is the correct name of Echinocactus cumingii Salm. Kreuzinger (1935) 

has indicated that this name is a later homonym of E. cumingii Hopff. (1843), which is 
a different plant. Many authors have overlooked this fact and they described E. cu
mingii Salm (1850) but they based their narnes on E. cumingii Hopff. (1843). So a new 
name had to be chosen: Weingartia neocumingii Back. (1950), which has been trans- 
ferred to Gymnocalycium neocumingii (Back.) Hutch. The first mentioned name has to 
be adopted.

The transfer to Gymnocalycium cumingii (Br. & R.) Hutch. is illegitimate; Hut- 
chison declares the name Lobivia cumingii Br. & R. as a new name according to art. 
72 ICBN; this article however deals with illegitimate basionyms.

B.

Glottiphyllum Haw.

Het geslacht Glottiphyllum telt op het ogenblik 58 soorten en variëtei
ten (Jacobsen, Handbuch der Sukkulente Pflanzen). Hierbij dient echter 
opgemerkt te worden, dat bij een monografische bewerking van dit ge
slacht zeker zal blijken, dat ver
scheidene soorten slechts varië
teiten zijn of geheel opgegeven 
zullen moeten worden. De ge
slachtsnaam is afgeleid van het 
Griekse glotta =  tong en phyl- 
lon =  blad. Tongblad dus, een 
bijzonder karakteristieke naam 
voor dit geslacht van ultrasuc- 
culente planten. De planten zijn 
vorkachtig vertakt, in het jeugd- 
stadium symmetrisch in drieën, 
later meestal in meer delen ver
deeld.

De bladeren van een blad- 
paar zijn meestal iets verschil
lend in lengte (anisophyllie), bij 
sommige soorten zijn ze bijna 
even breed als lang. Aan de ba
sis zijn de bladeren soms blaas- 
achtig opgezwollen.

Fig. 60 — Glottiphyllum neilii
foto: Noltee
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Bij een groot deel der Glottiphyllumsoorten staan de bladeren in twee 
rijen en niet kruiselings tegenover elkaar zoals bij de meeste andere Meseins 
(vgl. bijv. Faucaria).

Fig. 61 — G lo ttiphy llum  m u ri N.E.Br. (vergr. 0,6 X)
foto: Noltee

/ /* '/>* V  '  V  u/rK

Fig. 62 Tekening: Noltee

H et merendeel der soorten heeft groene bladeren, sommige echter krij
gen bij een zonnige standplaats prachtige kleuren, van rosé tot paarsachtig.

De bloemen zijn zittend of kort gesteeld, vaak zeer groot (tot 10 cm), 
geel bij een enkele soort wit, met een fraaie zijdeglans. Enige soorten
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hebben welriekende bloemen (bijv. Gl. fragrans). Ze verschijnen in na
zomer of herfst, vaak ook vroeger.

In vele verzamelingen worden de Glottiphyllums zo’n beetje als on
kruid beschouwd. Inderdaad zijn sommige soorten niet erg aantrekkelijk, 
n.1. die soorten waarvan de bladeren óf te lang óf te smal zijn. Ook de 
mooie soorten komen echter meestal niet tot hun recht door een verkeerde 
behandeling. Ik hoop daarop in het volgende artikel terug te komen.

Van de mooie Glottiphyllumsoorten behoren enkele tot de schoonste 
van de gehele familie der Ficoidaceae. Het is dan ook niet zo verwonder
lijk dat Prof. Schwantes ergens zegt : „Als ik verbannen zou worden naar 
het einde van de wereld en ik mocht wat dingen als vertroosting meene
men dan zouden daar zeker Glottiphyllums bij zijn”.

Het geslacht onderscheidt zich behalve door de karakteristieke vorm 
van de soorten ook door de zaaddoos van de andere geslachten der Mesem- 
familie.

De bloem der Glottiphyllums heeft vier kelkbladeren en 7 - 1 1  ge
woonlijk uitgespreide, gevederde stempels. Dat betekent, dat de zaaddoos 
ook 7— 11 hokken heeft (aantal stempels =  aantal hokken in de zaad
doos). De hokken hebben stijve deksels en dikke, witte placenta-knobbels 
in de openingen tussen de deksels.

De zwellijsten zijn bruin en komen tot halverwege de klep; ze zijn 
soms voorzien van uitsteeksels; de kleppen hebben echter geen vleugels.

Zoals boven gezegd hoop ik in het volgende artikel u iets te vertellen 
over de cultuur van dit mooie geslacht. F K  n o L T E E .

Mijn ervaringen met „blik"-cultuur

Van verscheidene kanten geanimeerd heb ik een jaar geleden mijn 
planten, die ik in de kas kweek, overgeplant in blikken.

Ik heb daarvoor alle mogelijke soorten van blikken gebruikt, vanaf het 
kleinste melkblikje tot de grootste maat, al naar gelang de grootte van de 
planten.

Eerst werden de blikken van buiten geverfd om het roesten enigs
zins tegen te gaan en om ze er ooglijker uit te doen zien. Vervolgens 
werden in de bodem één of enkele gaten gemaakt, die of met potscherven 
of met het deksel werden bedekt.

De potgrond was gelijk aan die, welke ik vroeger ook gebruikte, mis
schien met dit kleine verschil, dat iets meer zand of bimskiezel werd geno
men om de doorlatendheid te bevorderen. Daarop werden de planten op 
de gebruikelijke manier opgepot. In dit verband moet er wel op worden 
gewezen, dat in een blik meer grond gaat dan in een aarden pot van gelijke 
opening of hoogte, omdat een pot naar onderen smaller wordt.

Laten we het nu eerst over de voordelen hebben.
Zowel de zaailingen als de volwassen, bloeibare planten werden door 

mij zeer vroeg in het jaar (januari, februari) gepot. Spoedig vertoonden zij 
een goede groei en ze waren sneller geworteld dan anders. Zelfs planten, 
die vroeger niet aan de gang te krijgen waren, begonnen nu te groeien en
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voor een deel vertoonden ze zelfs de lang verbeide knopaanleg. Ook de 
importen voelden zich blijkbaar heel gelukkig.

Het gieten kon drastisch worden verminderd; omdat de verdamping 
in de blikken veel langzamer gaat dan in aarden potten, blijft de grond 
veel langer vochtig. Het drenken kon natuurlijk achterwege blijven.

De groei van de meeste planten was in vergelijking met voorgaande 
jaren opvallend beter; enkele exemplaren werden zelfs 2 tot 3 maal zo 
groot, zonder daarbij hun natuurlijke habitus te verliezen.

Ook de bloei was — ondanks de niet bizonder gunstige zomer — zeer 
rijk, gedeeltelijk zelfs beter dan anders. En dit was zowel bij planten op 
eigen wortel als bij geënte exemplaren het geval. Er werd niet meer of 
minder gemest dan anders.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan de blikjescultuur verbonden.
In de eerste plaats gaan blikken tengevolge van de voortdurende voch

tigheid roesten, eerst van binnen, later ook aan de buitenkant. Daardoor 
wordt de binnenkant zeer ruw en treedt hetzelfde nadeel op als bij gewone 
potten, n.1. dat de zuigworteltjes zich vasthechten aan de binnenkant van 
pot of blik en bij verpotten (een bezigheid die bij goed doorgewortelde 
planten in blik toch al niet eenvoudig is) afbreken. We moeten er op reke
nen, dat de blikken na twee jaar doorgeroest zijn.

Een ander bezwaar is, dat hoewel het gieten aanmerkelijk verminderd 
dient te worden, de neiging blijft bestaan meer water te geven dan nodig 
is. Zelfs in de zomer kan een blik best 2—3 weken zonder water, want de 
onderste helft is dan nog vochtig. Als men nu i.v.m. de droge oppervlakte 
steeds opnieuw giet, kan men gemakkelijk van het goede te veel geven.

Ondanks de eerder genoemde voordelen, beveel ik op grond van mijn 
ervaring het gebruik van blikken toch slechts aan als een overgangsmaat
regel van de gewone aardepot naar de pot van kunststof.

Deze laatste, uit polyaethyleen of polystrol vervaardigde potten zijn 
volkomen glad, ze buigen niet en zijn niet poreus, zodat beschadiging van 
het wortelstelsel bij verpotten wordt voorkomen. Potten van kunststof zijn 
zeer licht in gewicht en blijven ook na langer gebruik schoon, ze behoeven 
dus ook niet geverfd te worden. In één woord: ze zijn vrijwel onbeperkt 
houdbaar. Dit jaar zal ik proeven met plasticpotten opzetten en de resul
taten later mededelen.

Tk hoop over de blikcultuur een kleine bijdrage te hebben geleverd 
vooral ten behoeve van diegenen, die ook in deze richting iets willen onder
nemen. Het ware te wensen, dat ook andere liefhebbers over hun ervarin
gen zouden schrijven. G üN TH ER K öN IG S, Krefeld.

Noot van de Redactie : — Inderdaad zou dit laatste zeer nuttig zijn en gaarne wil 
ik  een ieder, die ook ervaringen opdeed, opwekken iets van zijn bevindingen op 
te schrijven.
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Parodia cintiensis W itter  spec. nova
door FR. RITTER, Olmué, Chili

A Parodia ritteri Buin. costis pluribus (18-23), una pars altis, spinis pauco 
pluribus, minus rubris, centralibus juvenilibus ±  hamatis, inferioribus 
fortioribus, floribus sanguineis, fructibus longioribus quam latioribus, 
seminibus 1 mm longis granulis minoribus differt.

P l a n t  groen, 7—10 cm dik en 15—35 cm hoog, met wit wollige top; 
wortels slechts iets penachtig.

R i b b e n  18—23, bij jonge planten in knobbels opgelost, bij oudere 
slechts weinig knobbelig, 3—6 mm hoog, stomp.

Fig. 63 — Parodia cintiensis R itter spec. nova; de plant werd op 
de natuurlijke groeiplaats door Fr. R itter gefotografeerd.

A r e o l e n  3—4 mm lang, even breed, vrijwel rond, verheven, 2—4 
mm van elkaar, fris wit of bruinachtig.

D o r e n s ,  randdorens 12—20, vrijwel haarfijn, buigzaam, recht of vrij
wel recht, half afstaand tot vrijwel aanliggend, wit tot lichtbruin, spoedig 
wit wordend, als een krans rond het areool, circa 1V2 —3 cm lang, de onder
ste vrijwel even lang, overgaand in de middendorens, waarvan de onderste 
het grootst zijn, in jeugdstadium haakvormig, later slechts aan de punt iets 
naar beneden gebogen tot recht, iets afstaand, lichtbruin of geelachtig 
bruin, grijs wordend, 2—4 cm lang; boven deze middendorens nog 3 tot ca. 
6 dorens meer gelijkend op de randdorens, afstaand.
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B l o e m  214—314 cm lang, reukloos; de notities werden van zes bloe
men van verschillende exemplaren op de vindplaats gemaakt.

V r u c h t b e g i n s e l  bleek roodachtig, met talrijke zeer kleine bleke 
schubjes, dicht gehuld in witte wol.

S t i j l  1V2—2 cm lang, zwavelgeel; stempels 7— 10, goudgeel, 1—2 
mm lang, ±  gesloten, met kleine vlokjes tot aan het kale puntje.

Ne k t a r  r u i m t e  circa 2 mm lang, cylindervormig, dicht om de 
stamper, honinggeel, vrijwel open.

B l o e m b u i s  trechtervormig, 11—13 mm lang, opening 9—12 mm 
wijd, van binnen roodachtig en buiten karmijnrood met vele kleine rood
achtige schubjes en roodbruine wol in de oksels, onderaan witte wol, zeer 
dicht in de wol gehuld.

M e e l d r a d e n ,  de onderste 5—8 mm lang, ±  geel, de bovenste 
7— 10 mm lang, ±  karmijnrood, inplanting verdeeld over de gehele bloem
buis; helmknopjes goudgeel, tegen de stamper leunend, reiken van iets 
onder de zoom tot halverwege de hoogte der bloembladen.

B l o e m b l a d e n  10—15 mm lang, slechts weinig uitstaand, bloed
rood, de smalle randen bleek geelachtig, lijn- tot iets lancetvormig, onder
aan smaller, top toegespitst, buitenste bloembladen smaller en in de schub
jes overgaand.

V r u c h t  meestal iets langer dan breed, 6—8 mm dik, bloedrood, 
bloemnerf vlak of iets naar buiten gewelfd, bijna even breed als de vrucht, 
met zeer smalle V2 —% mm lange, 1—2 mm van elkaar verwijderde spitse 
bleekgele schubjes, gehuld in dichte witte wol.

Z a a d  met het bijna !4 mm lange uitstekende hilum 1 mm lang, V2 
mm breed, V3 mm dik, zakvormig echter aan het basiseinde iets versmald; 
testa zwart, mat, zeer fijn knobbelig; hilum gewelfd, lang, wit.

V i n d p l a a t s  Impora, provincie Zuid Cinti, departement Chuqui- 
saca, Bolivië.

S y s t e e m :  het nauwst verwant met Parodia ritteri Buin. De wezen
lijke verschillen zijn: Parodia ritteri heeft minder ribben (15—21), deze zijn 
ongeveer twee maal zo hoog, enkele dorens minder en meer rood ge
kleurd, middendoren recht, niet langer en krachtiger dan de randdorens, 
bloemen roder, vrucht meestal breder dan lang, zaad iets korter en sterker 
knobbelig.

Holotype gedeponeerd in het herbarium van de universiteit te Utrecht.
Deze soort werd door mij in maart 1958 gevonden en heeft het veld- 

nummer FB 85a.
V erta lin g : A. F. H. BU IN IN G.
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A. J .  A. U ITEW A A L

Zó eenvoudig is het 
nu ook weer niet!
Inderdaad, gemakkelijk is het dik

wijls echt niet, om de planten van onze 
collectie goed op naam te brengen. Al 
een paar keer heb ik de hierbij gaande 
afbeeldingen voor de dag gehaald om 
er een artikeltje bij te schrijven, doch 
telkens heb ik ze weer opgeborgen. Het 
is immers zo, dat men in dat geval toch 
wel moet weten waar men over spreekt. 
Aan de hand van de mij beschikbare 
literatuur ben ik er echter niet helemaal 
precies achter kunnen komen. Uiteinde
lijk heb ik gemeend U de afbeeldingen 
niet te moeten onthouden en er toch 
maar het een en ander bij te vertellen.

De Echeveria kreeg ik van een 
goedhartige Amerikaanse „pen-friend”, 
dat is zeker al een jaar of tien geleden. 
Ik had me al eens bewonderend uitgela
ten over die prachtige Echeveria’s met 
gegolfd-gekrulde, met een rood randje 
omzoomde bladeren, die ik op enkele 
van de mij toegezonden foto’s had afge- 

beeld gezien (zie ook Succ. ’49, pag. 57). Hoewel ik feitelijk geen bijzonder 
gunstige standplaats voor vetplanten heb, des winters vooral namelijk 
te weinig licht, heeft de plant zich vrij goed ontwikkeld en vormde deze 
in de loop van de tijd een stam van circa 15 cm lengte, zij heeft evenwel 
slechts sporadisch stek gevormd. Een jaar of wat geleden is de plant van 
de wortel geraakt; ik heb toen de stam ingekort en de nazomer daarop 
zag ze er weer zo goed uit, dat ik er een kleurenfoto van maakte. De hier
bij afgebeelde foto maakte ik, toen de plant voor de eerste maal bloeide; 
van de bloeiwijze heb ik nog een close-up.

In B e r g e r  (1930) vinden we slechts enkele van zulke grote Echeveria’s 
met gegolfde bladranden vermeld. De opgave, de plant te determineren, 
leek dus nogal eenvoudig. Zó eenvoudig was het echter niet, ik ben er 
zelfs niet uit kunnen komen, wat achteraf geen wonder bleek. De moge
lijkheid met Echeveria crenulata R o s é  te doen te hebben, leek me aanvan
kelijk vrij groot, maar deze soort heeft veel grotere bladeren, terwijl de 
stengelbladeren (overgangsbladeren) lang-steelvormig versmald zijn, het
geen bij onze plant geenszins het geval is. Ook meende ik, bij het deter
mineren, nogal dicht uit te komen bij Echeveria gibbiflora  var. crispata,

Fig. 64 — E cheveria crenulata x  
Echeveria m etallica (ongeveer 1/5 
ware grootte)

foto: Uitew aal.
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ook bekend als Echeveria metallica var. crispata. De bladgrootte stemde 
aardig overeen, nl. 13—20 cm lang, maar ook hier klopten enkele bloem- 
details weer niet, terwijl verder de bladkleur sterk afweek. Laatstgenoemde 
variëteit is purperachtig bronskleurig, onze plant heeft daarentegen een 
opmerkelijk blauwgroene kleur met metaalachtige glans.

Misschien een hybride ?
Tenslotte heb ik dan maar bij de bron van herkomst van de plant om 

inlichtingen verzocht. Ziehier het antwoord :

„Al de Echeveria’s, die ik heb gehad zijn hybriden tussen Eche
veria crenulata en Echeveria metallica. De plant in kwestie kreeg ik
van een zekere Mr. C ........ (intussen overleden). Hij was een vriend
van Mr. Butterfield, die veel werk op het gebied van Echeveria-krui- 
singen heeft verricht. Uw plant was oorspronkelijk afkomstig uit Mr. 
B.’s tuin en was een hybride” .

Ik heb destijds een en ander over die Echeveria-hybriden van Mr. 
Butterfield in de Amerikaanse tijdschriften gelezen. Er moeten bijzonder 
fraaie aanwinsten bij zijn. Bij ons ziet men Echeveria’s met gegolfd-ge- 
krulde bladeren, bovendien voorzien van een rood gekleurd bladrandje in 
elk geval heus niet elke dag !

Nu plant nummer twee, de hierbij afgebeelde Mammillaria. Cactus
kenners zullen mijn kennis van deze planten misschien niet hoog aanslaan 
als ik zeg écht niet precies te weten, met welke soort we hier te doen heb
ben. De een zal zeggen: maar dat is toch een gewone Mammillaria heyderi, 
terwijl een ander misschien zal beweren: dat is naar alle waarschijnlijk
heid Mammillaria applanata. Nu, zóveel wist ik er ook wel van, maar als 
men er hier wat bij wil vertellen, dient men zich toch wel eerst van de

Figuur 65 
Mammillaria 
spec. ?

foto: Uitewaal.
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Figuur 66 
Mammillaria 
applanata Eng.

juiste naam te overtuigen, en deze even te controleren. (N.B. : zo iets laat 
men niet aan de redacteur over, op een afbeelding alléén kan deze maar 
hoogst zelden met zekerheid af gaan).

Ik heb B erger (1929) en C raig (1945) bij de hand. Plantendiagnosen 
sommen de kenmerken veelal in eenzelfde volgorde op : vorm planten- 
lichaam, aantal ribben, details tuberkels, aantal middendorens, randdorens, 
etc., etc., om te eindigen met bloemdetails en zulke over de vrucht. Het is 
hier niet mijn bedoeling U via al deze phasen mee te nemen; ik wil lie
ver kort zijn. Trouwens, al vrij spoedig na het begin blijven we steken. 
Plantenlichaam, tuberkels, aantal spiralen, enz., dat klopt allemaal vrij aar
dig. Zelfs het aantal middendorens; één, kort en stijf. Maar dan de rand- 
doren. Voor Mammillaria heyderi vinden we vermeld 20—22, voor Mam
millaria applanata 15—20, maar onze plant heeft er slechts 9, soms 10 !

Wanneer men voor het overige ietwat schikkelijk is, zou de plant met 
een beetje goede wil voor een der voornoemde soorten kunnen doorgaan. 
Waarbij ik dan toch weer tegenwerping zou moeten maken, waar het om 
bepaalde bloemdetails gaat; immers de crèmekleurige bloemen, de aan de 
voet en in het midden roserood („pinkish”) gekleurde bloemblaadjes, en 
de eveneens lichtelijke roserood gekleurde meeldraden wijzen duidelijk 
naar Mammillaria heyderi.

Een note in C raig gaf aanleiding ook eens na te slaan, wat er van 
Mammillaria hem isphaerica wordt verteld; een soort die bij B erger overi
gens t u s s en de beide hier al meer genoemde soorten i n staat. Het 
aantal randdorens dat voor deze soort wordt opgegeven komt met onze 
plant vrijwel overeen. Met enige variabiliteit rekening houdend zijn ook 
verschillende andere details op onze plant toepasselijk. De bloem van M. 
hemisphaerica is echter bepaaldelijk een stuk kleiner, te weten 10—15 mm, 
terwijl die van onze plant juist opvallend groot zijn, soms meer dan 25 mm. 
Tussen haakjes : van al de hier intussen genoemde soorten heeft Mammil
laria applanata de grootste bloemen, ze komen in grootte met onze plant
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overeen, wijken daarvan echter af door geheel andere kleurschakering, 
zoals groen gestreepte bloemblaadjes en witte meeldraden.

Summa summarum : al behoort onze hierboven afgebeelde plant vrij
wel zeker tot één der bovengenoemde soorten, het is mij niettemin onmo
gelijk met zekerheid te zeggen, tot wélke daarvan.

Enkele korte opmerkingen tot slot. De bovengenoemde soorten heb
ben een overlappend verspreidingsgebied. Mijn plant is een import; ik heb 
er al veel genoegen van beleefd. In bloeiende toestand tussen Mammilla- 
ria’s een opvallende, fraaie verschijning; bloeit regelmatig elk jaar.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden.

GEVRAAGD door beginnend lid : 
stekken en/of zaad van succulenten. 
Uiteraard tegen vergoeding en porto
kosten. Wie kan mij helpen aan plaat
jes van cactussen en vetplanten? Bij 
voorbaat dank. H. MANDE, Dr. C. Bak
kerstraat 12, Broek in Waterland.

GOOI- EN EEMLAND

Aan de vergadering, die 7 augustus te 
Hilversum gehouden werd, namen in 
verband met de vacantie slechts 14 
leden deel. Na het nieuwe lid, de heer 
S. van Heijnsbergen, begroet te hebben, 
deelde de Voorzitter mede, dat ook tij
dens deze bijeenkomst het normale 
programma vervangen zal worden door 
een soort rondetafelconferentie over het 
hoe en waarom van het verzorgen van 
succulente planten.

Plaatsing, licht, bemesting en bestrij
ding van ziekten zijn maar enige van 
de punten, die in de loop van de avond 
de revue passeerden en, om de resul
taten in nature te kunnen toetsen, werd 
besloten, de leden in de gelegenheid te 
stellen om tijdens de vergadering van 
2 oktober hun mooiste planten aan alle 
leden te tonen.

Na de pauze en de verloting liet de 
hesr Rubingh een aantal minder be
kende Opuntia’s zien en gaf uitleg van 
hun bijzonderheden. De vergadering 
sloot tegen 10 uur 30.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2, Loosdrecht.

AFD. IJSSELSTREEK
Op vrijdag 5 october a.s. houdt de 

afdeling „IJsselstreek” (Gorssel) een

NIEUWE LEDEN :
G. W. Ohm, Bessemerstraat 10-11, Amster-

dam-Oost.
D. J. Rook, G. ƒ. van Heekstraat 145, 

Enschede.
Br. Simon, Heinzbcrgerweg, Roermond.
Mr. P. A. Roggen, Veurnsestraat 18, Den 

Haag.
S. Klijndijk, Joh. Brakensieklaan 122, Rijs

wijk.
A. Sikking, Spaarnestraat 32, Den Haag.
H. Kiershauer, Amsterdamseweg 155,

Amstelveen.
J. M. van Beek, Stortstraat 28, Den Haag. 
S. M. Elte, Voltastraat 17, Den Haag.
D. Veneman, Koekoeklaan 35, Katwijk aan 

de Rijn.
D. van Steensel, Hazelaarstraat 19, Mon

ster.
G. Lammeree, Bredaseweg 228, Tilburg.

propaganda-avond waarbij de vetplant 
in de belangstelling gebracht zal wor
den. Medewerking zal verleend worden 
door de heer J. C. van Keppel, Wasse
naar, die niet alleen zal spreken, maar 
ook een keur van zijn zeer fraaie dia’s 
zal vertonen.

Als Voorzitter van de afdeling IJssel
streek beveel ik deze avond speciaal 
aan voor de leden van Succulenta woon
achtig in de IJsselstreek die geen lid 
zijn van de afdeling.

Deze avond zal worden gehouden in 
onze eigen vergadergelegenheid, Elf- 
uursweg 27, Gorssel, aanvang 20 uur.

Belangstellenden kunnen geïntrodu
ceerd worden door de leden van de af
deling of per telefoon 06759—1389.

G. W. PLANK.
Voorzitter.
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export Gactussen en andere Succulenten
telefoon 33 25 56 F. JsnSSn Leyweg 24
postrekening 17 24 46 S-Gravenhage

FLINKE SORTERING IMPORT - EXPORT

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. VAN KEMPEN

D riehuizerw eg 327, Brakkestein, N ijm egen. Tel. 23377, G iro 547230

D. BOUWMAN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G rote  sortering Cactussen en prima Vetplanten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

SÏTÏJiSÏN II. Ml MIHLAAR
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten 
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 —  NAALDWIJK.

OUDE JAARGANGEN VAN 
SUCCULENTA
Succulenta jaargang 1952 —- 6 nummers 
Succulenta jaargang 1953 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1954 —- 6 nummers 
Succulenta jaargang 1955 uitverkocht 
Succulenta jaargang 1956 — 6 nummers 
Succulenta jaargang 1957 — 12 nummers

Succulenta jaargang 1958 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1959 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1960 — 12 nummers 
Succulenta jaargang 1961 — 12 nummers 

Prijs per jaargang f. 3.00. 
Aanvragen te richten aan :
Mevrouw J. Grullemans van Berghem, 
Hereweg 19, Lisse — Postrek. 551220.
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succuLentA
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 67 — Neoporteria nidus, gekweekt uit zaad FR 243 (N. multicolor), 
met harde, diep en glimmend donkerbruine dorens; plant uit coll. van Marle.

foto: I.V .T .
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Van de Redactie

Zoals de lezers uit een navolgend artikel van de hand van onze Voor
zitter zullen lezen, is een van de meest vooraanstaande cactusverzamelaars 
van ons land en lid van onze Vereniging, de Heer van Marle plotseling van 
ons heengegaan. Zijn verzameling, zo naarstig door hem bijeengebracht en 
op zo kundige wijze verzorgd, werd door zijn weduwe onder bepaalde 
voorwaarden aan het Succulentarium geschonken en ik geloof, dat zij 
daarmede een grootse daad heeft verricht. De nagedachtenis aan haar 
man en haar wens zijn levenswerk te behouden, hebben voor haar zwaar
der gewogen dan de opbrengst, die de verzameling bij verkoop zou heb
ben opgeleverd. Zij heeft hiermede ongetwijfeld alle cactusliefhebbers aan 
zich verplicht, niet het minst diegenen, die deze collectie verzorgen en 
deze gebruiken om de cactus-cultuur in al haar geledingen op hoger peil 
te brengen, zowel wat betreft de benaming als de verspreiding van zeld
zame of nieuwe soorten.

Momenteel wordt de collectie geïnventariseerd, gerangschikt en gedeter
mineerd en het is voor mij een voorrecht hieraan te kunnen werken. Het 
zal nog wel enige tijd duren, voordat alles in orde en alles toegankelijk is, 
maar ik hoop toch in de loop van het volgend jaar de opstelling en de 
etikettering gereed te hebben en ik heb de verwachting, dat de verzame
ling, die met de bestaande collectie tot één zal worden verenigd, voor de 
leden van Succulenta een vraagbaak zal worden.

De collectie van Marle wordt daarmede betrokken in het onderzoek 
en bij de voorlichting en ik ben ervan overtuigd, dat dit geheel in overeen
stemming met de wensen van de schenker zou geweest zijn.

Het ligt in de bedoeling van mooie en zeldzame soorten vele doublet
ten te kweken, die dan op een of andere wijze aan de leden verkrijgbaar 
gesteld zullen worden; het gaat er immers om dergelijke soorten op zo 
ruim mogelijke schaal te verspreiden.

Het Succulentarium heeft hiermede de beschikking gekregen over tal
rijke bloeibare planten, die voor een groot deel tot het zg. moderne sor
timent behoren, zodat er voorlopig ook stof genoeg zal zijn voor het tijd
schrift. Boom

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 034 9 6 —226. 
Secretaresse: Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse, Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35  50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, 'Tel. 083 7 0 —3141, thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BOM M ELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. v. d. V ELD E. — Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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W. van Marle f
Enige tijd geleden bereikte 

ons het ontstellende bericht, dat 
de heer van Marle, te Wilp, door 
een noodlottig ongeval om het 
leven was gekomen. Ontstellend, 
omdat wij betrekkelijk kort te 
voren nog contact met hem had
den gehad en wij ons afvroegen 
wat nu met de zo prachtige door 
hem opgebouwde verzameling 
cactussen zou gebeuren nu de 
energieke en zorgzame liefhebber, 
die van Marle was, niet meer tot 
de levenden behoorde.

Wij kenden de heer van Marle al een lange reeks van jaren. 
Samen met zijn stiefzoon, de heer Eerkens, destijds in Indonesië en nu in 
Suriname werkzaam, had hij een begin gemaakt met deze verzameling. 
Van allerlei bekende en onbekende plaatsen wist hij bijzonder zaad te 
betrekken, terwijl hij in de laatste jaren via internationale connecties vele 
zeer bijzondere planten door ruiling verkreeg. Hij bouwde op deze wijze 
zijn verzameling uit tot wat ze nu is geworden, een unieke collectie 
planten, alom bekend in ons land en tot ver over de grenzen.

Niet alleen was de heer van Marle een voortreffelijk kweker van 
deze planten, maar een uitgebreide bibliotheek met de allerbeste grote 
werken, telkens uitgebreid met de nieuwste uitgaven, had hij tot zijn 
beschikking. Veel studeerde hij daarin en mede door zijn bijzonder helder 
verstand, was hij een kenner eerste klas geworden.

Als mens maakte de heer van Marle zich het leven niet gemakkelijk. 
Zwaarmoedig van aard streed hij tegen alles wat naar zijn oordeel on
recht en onjuist was. Hij was als zijn planten, die hij met zoveel liefde 
kweekte en verzamelde, een eenzaam mens, gauw geprikkeld en zelf ook 
stekelig van aard, een uitgesproken individualist, maar daarnaast een 
goed mens waar men van op aan kon.

Helaas, hij is niet meer. Wij bewaren in eerbied de beste vriend
schappelijke herinneringen aan hem en treuren met zijn verwanten over 
het heengaan van deze bijzondere mens.

Met enige van zijn intieme vrienden zijn wij in zijn woning bijeen 
gekomen, waar zijn vrouw de wens uitsprak, dat de verzameling in haar 
geheel behouden zou blijven.

Wij hebben dit zo kunnen regelen, met toestemming van de heer
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Eerkens, dat de volledige „collectie van Marle” is overgegaan naar het 
Succulentarium te Wageningen, waar zij thans wordt geordend en geclas
sificeerd.

Voor deze geste zijn wij de nabestaanden zeer dankbaar en wij ge
loven, dat zij de overledene en ook de liefhebbers in Nederland geen 
grotere dienst hadden kunnen bewijzen.

A. F. H. BUINING,
Voorzitter van Succulenta 
en van het Succulentarium.

J. C. VAN KEPPEL

Echeveria albicans Waith.

in Cact. and Succ. Journal (America) 30, 147, 1958.
E. elegans var. kesselringiana v. Poellnitz in Fedde Rep. 39, 239, 1936.
E. alba  Hort. California.

In de dertiger jaren zond de bekende cactuszoeker Fr. Ritter een 
onbekende Echeveria naar Europa, welke door de Echeveriakenner 
Karl von Poellnitz wegens de overeenkomst met Echeveria elegans als 
een variëteit van deze soort beschreven werd. Onder deze variëteitsnaam 
(var. kesselringiana) treft men haar dan ook - voor zover aanwezig - in 
de vetplanten verzamelingen aan.

Eric Walther, die jarenlang studie van de Echeveria’s maakte en 
over dit geslacht een uitgebreide, maar helaas niet in druk verschenen 
monografie schreef, was van mening dat deze plant een zelfstandige soort 
is. Na vergelijking van de in Europa voorkomende exemplaren, die waar-

F i g .  68 Echeveria albicans Walther foto: de Klark.



schijnlijk alle uit zaad van Ritters typeplant F.R. 532 afkomstig zijn, 1) 
met materiaal door Walther ontvangen van Ferd. Schmoll uit Mexico, 
waarbij vastgesteld werd dat dit materiaal volkomen identiek was, beschreef 
hij haar als E. albicans Walth. Albicans betekent witachtig en slaat op de 
kleur der bladeren, die bij goede kuituur lichter zijn dan die van E. elegans. 
De vindplaats van E. albicans is onbekend en hoewel zij door uitlopers

Fig. 69 — Echeveria elegans Rose foto: de Klark.

gemakkelijk is te vermeerderen, mogen wij aannemen dat dit toch een vrij 
zeldzame plant is.

Voor liefhebbers met beperkte ruimte is dit een ideale soort want de 
rozetjes worden niet groter dan ±  R) cm in doorsnee, zij blijven dus be
duidend kleiner dan E. elegans. Verder onderscheidt zij zich van deze 
door de minder talrijke, stompere en meer gezwollen bladeren. Het spitsje 
aan de bladtop is dunner, dikwijls gevorkt en de bladranden minder sterk 
doorschijnend. De urnvormige bloemen zijn oud-rose aan de basis, bin
nenzijde en top geel. De kelkbladeren zijn ongelijk, de steelblaadjes klein 
en verdrogend. De bloemstengels zijn groenachtig grijs, die van E. elegans 
meer roodachtig en berijpt. Bloeiwijze een enkelvoudige soms vertakte 
overhangende tros met naar één zijde gekeerde bloemen.

Als alle andere Echeveria’s verlangt E. albicans een lichte en luchtige 
standplaats. In de zomer kan zij buiten gekweekt worden, waarbij men 
moet oppassen voor slakken die het vooral op deze soort voorzien heb
ben. Als grondmengsel kan men gebruiken twee delen bladgrond, 1 deel 
scherp zand, waaraan eventueel 1 deel klei toegevoegd kan worden, 
maar strikt noodzakelijk is dit laatste niet.

E. albicans behoort volgens Walther tot de sectie U r c e o l a t a e  
of urnvormigen, groep 2 van zijn indeling van het geslacht Echeveria, 
gepubliceerd in Leaflets of Western Botany 9, 1—4, 1959. Van deze sec
tie of groep is E. agavoicles Lem. de type soort.
i) D it zaad werd door de bekende firm a H. W inter, F ran kfu rt a. Main in 1932 in 
de handel gebracht.
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De kenmerken van deze groep zijn :
Stamloze planten met kale, dikke, gezwollen bladeren die vaak met 

kristallen bezet zijn, of een doorschijnende bladrand bezitten.
De bloeiwijze is meest enkelvoudig, soms vertakt, met naar één zijde 

gekeerde in dwarsdoorsnede ronde bloemen. Bloemen niet gekield, noch 
vijfhoekig. Kelkbladen klein, vaak ongelijk van grootte, afstaand, aan
liggend of teruggebogen. (In afwijking van Walthers beschrijving van de 
bloemen van deze groep, zijn die van E. elegans en verwante soorten 
min of meer vijfhoekig).

Tot deze groep behoort het vroegere geslacht U r b i n i a dat niet 
als zelfstandig geslacht gehandhaafd kon blijven wegens de te geringe 
verschillen met de overige Echeveria’s. Tot de Urceolatae behoren :

E. agavoides Lem., E. elegans Rose, E. hyalina Walth.
E. purpusorum Berger, E. simulans Rose, E. halbingeri Walth.
E. corderoyi Morren, E. potosina Walth., E. parrasensis Walth.
E. gilva Walth.,

H. RUBINGH

Cultuurperikelen
Als ik op verzoek der redactie mijn opvattingen betreffende de cultuur onzer 

succulente planten op papier zet, dan doe ik dat met een zekere aarzeling.
De heer P. F. Diemel heeft in de jaren 1949—1953 een serie zeer deskundige 

artikelen „Uit de praktijk” in Succulenta geschreven, waaruit zijn voorzichtige aard 
bleek en waarmee hij de instemming van veel leden heeft verworven. Mijn karakter 
is anders en dus is mijn manier van verzorgen ook anders.

In onze liefhebberij blijkt, dat ieder lid ongeacht het aantal jaren lidmaatschap en 
ondanks alle mogelijke aanwijzingen welke gelezen zijn, toch een bepaalde kweekwijze 
handhaaft, welke bij zijn karakter past en bij de mate, waarin hij belangstelt in de 
planten. In de eerste jaren der liefhebberij is er met een bepaalde manier van ver
zorgen enig succes behaald, anders blijft men geen liefhebber, en op dat stramien wordt 
er doorgewerkt. Men is tevreden met zijn planten en als het niet helemaal naar wens 
gaat en men ziet bij anderen mooiere planten, dan ligt dat niet aan eigen inzicht en 
tekort aan liefde, maar aan minder goede standplaats en mogelijkheden. Men zou kun
nen zeggen, toon mij uw verzameling en ik zal u zeggen wie u bent en hoeveel liefde 
u voor de planten kunt opbrengen.

De botanie is eigenlijk een wetenschap en een hobby, die alleen met liefde en een 
zekere hartstocht beoefend kan worden. Hoe groter uw liefde, hoe mooier uw ver
zameling, ongeacht uw maatschappelijke welstand.

De bij de volslagen leek bestaande opvatting, dat succulente planten woestijnplan- 
ten zijn, welke geen of weinig water nodig hebben en in nagenoeg scherp zand groeien, 
vindt men ook bij onze leden nog wel. W e kennen de zand- en puin-aanbidders en hen, 
die last van watervrees hebben. Deze laatsten gaan in de zomermaanden met een gie- 
tertje de poederdroge grond rond de potten bevochtigen. Zeer voorzichtig, want als er 
water op de planten gemorst wordt gaan ze rotten, zeker als ze behaard zijn of inge-
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zonken toppen hebben. Komt er dan toch nog water op de planten, dan wordt 
dat met een handdoek weer opgenomen. Heeft zo iemand een vooraanstaande plaats 
in een afdeling, dan heeft bijna ieder in deze groep last van droogzucht.

Soms sta ik bij een collectie planten, waarvan de potten maar voor de helft met 
teelaarde zijn gevuld en voor de helft ingegraven in de turfmolm. Op mijn opmerking, 
dat de planten beter zouden groeien als ze een volle pot grond tot hun beschikking 
zouden hebben en helemaal waren ingegraven, wordt er geantwoord: och ze doen het 
wel goed; kijk eens wat een mooie bedoorning, die daar maakt knoppen en daar bloeit 
er al een. Dat er in de natuur geen enkele plant in een halfvol potje staat, maar meest
al meters ruimte heeft om vocht en voedsel op te nemen, en dat er niemand is die 
na een regenbui de planten afdroogt, daar denkt men niet aan. Evenmin realiseert men 
zich dat woestijngrond niet onvruchtbaar hoeft te zijn.

E. Vatter heeft in Succulenta 1950 blz. 40—41 een zeer plastische beschrijving 
gegeven hoe hij eens in het Famatina-gebergte in Argentinië een wolkbreuk heeft mee
gemaakt. In de Noord Amerikaanse woestijnstad Tucson liggen de trottoirs een halve 
meter boven de rijwegen, opdat men, als het eens gaat regenen, niet van de straten ge
spoeld wordt.

Onze beroepskwekers die voorzichtiger met hun zaailingen zijn dan de meeste 
liefhebbers, elk zaadje moet zo mogelijk geld opbrengen, bespuiten steeds hun plant
jes, ook de behaarde, en zij varen er wel bij. De door een bioloog verkondigde opvat
ting, dat zaailingen in het eerste jaar verspenen, zaailingenmoord is, schijnt bij hen 
niet op te gaan. Drie maal verspenen is regel en de aantallen lopen in de honderd
duizenden.

Er worden in liefhebbers- en in wetenschappelijke kringen talrijke stokpaardjes 
tientallen jaren in leven gehouden, die in de praktijk al lang overleden zijn. In het 
julinummer van Succulenta, pag. 90—91, schrijft Ir. van Os dat cactussen vaak gevoe
lig zijn voor een bespuiting met Parathion. Heel veel liefhebbers zijn als de dood voor 
dit bestrijdingsmiddel. Inderdaad is Parathion zeer vergiftig, daarom wordt het ook 
gebruikt, maar dat zijn bleekwater en benzine ook als men dat opdrinkt. Een oplossing 
met Parathion moet ook niet verstoven worden, tenzij door beroepskwekers die met 
zeer deugdelijke gasmaskers en gaspakken zijn uitgerust.

Waarom zouden we de lucht in onze kas bederven, als dat niet nodig is. Onze 
succulente planten blijven meestal dicht bij de grond. Al jarenlang behandel ik cac
tussen en vetplanten, ±  60 m2, met Parathion 25 % fabrikaat I.C.I. In een gieter gaat 
een scheutje Parathion, aanvullen met water, even roeren en gewoon over de plan
ten gieten. Als u dat ’s-avonds doet ruikt u het wel, maar dat kan geen kwaad. De 
volgende dag een paar uren de kas gesloten houden en u vindt geen wolluis of rode 
spint meer. Mieren gaan er ook aan dood, maar die weten soms nog schuilhoeken te 
vinden of zijn toevallig ergens anders op stap en ontkomen dus wel eens. Cactussen 
of vetplanten ondervinden geen enkele schade.

Een paar jaar geleden had ik nogal last van mieren, die hardnekkig besloten 
waren te blijven huizen onder en op een Thelocactus bicolor. Een paar keer overgie
ten met Parathion had ze nog niet verdreven. Ineens werd ik zo „giftig” , dat ik het 
flesje met Parathion 25 % greep en een scheut over de plant gooide. De mieren waren 
tegen deze aanval niet bestand en ik heb ze dat jaar niet meer gezien. En de plant 
is er niet dood aan gegaan. W el werd het groeicentrum beschadigd en dat kunt u nog 
zien, want een paar rijen doornen ontbreken. Na deze ondervinding is het mij een 
raadsel waar de verhalen vandaan komen, dat cactussen de voorgeschreven dosering 
van Parathion niet kunnen verdragen.
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B. K. BOOM

Neoporteria nidus, N. senilis en 
N. gerocephala

Aanleiding tot dit artikel is het feit, dat H. K ra in z  in zijn bekend los
bladig boek „Die Kakteen” in de 20ste aflevering de cactus, algemeen 
bekend als Neoporteria senilis behandelt onder de naam N. gerocephala. 
Het is weer een van die gevallen, waarin foutieve namen hardnekkig ge
handhaafd blijven.

Om de juiste naam voor deze plant vast te stellen is het nodig iets 
dieper in te gaan op de geschiedenis, die hieraan is verbonden.

De plant, die wij kennen als Neoporteria senilis werd in 1886 voor het 
eerst beschreven door P h il ip p i als Echinocactus senilis. Hij was evenwel 
onkundig van het feit, dat deze naam reeds eerder aan een andere cactus 
gegeven was nl. door B ea to n  in 1839. Daardoor werd de naam E. 
senilis Phil. onwettig en dus onbruikbaar. We kunnen P h il ip p i deze fout 
gerust vergeven, want in die tijd bestond er nog geen Index kewensis en 
had men dus nog geen middel om vast te stellen of namen al bestonden.

In 1935 plaatste B a ck eberg  de soort in een ander geslacht en noemde 
hem N eoporteria senilis (Phil.) Back. Hij maakte daarbij de fout de naam 
te baseren op de onwettige naam van P h il ip p i ; toch zou zijn naam wel 
juist geweest zijn, wanneer hij er maar een latijnse diagnose aan toege
voegd had, immers de naam Neoporteria senilis bestond nog niet. Maar nu 
is de naam N eoporteria senilis Back. ongeldig, want de internationale 
Regels voor de botanische nomenclatuur bepalen, dat vanaf 1 januari 1935 
alle nieuwe namen voorzien moeten zijn van een latijnse beschrijving.

Deze ongeldigheid was voor Ito in 1957 een reden de plant een nieuwe 
naam te geven nl. Neoporteria gerocephala  (een naam, die B a ck eberg  in 
zijn handboek ovemeemt nl. op p. 1864), maar ook hij verzuimde een 
latijnse beschrijving toe te voegen en dus is ook deze naam niet te gebrui
ken. Zo lijkt het dus wel, alsof deze algemeen bekende cactus nog zonder 
wettige naam zit.

Maar er is nog een andere soort, die er veel op lijkt nl. N. nidus; de 
overeenkomst tussen beide soorten is zo groot en er bestaan zoveel tussen
vormen, dat het me juist toeschijnt beide soorten te verenigen. B r it t o n  & 
Rosé hebben dit in 1922 al gedaan en beschouwden dus N. senilis geheel 
als synoniem met N. nidus. B a ck eberg  is het daarmede niet eens en wijst 
in zijn handboek (3, 1864) op de althans voor hem belangrijke verschillen 
en hij geeft een overtuigend plaatje (fig. 1791); de dorens van N. nidus zijn 
harder en minder dooreengeweven; de bloemen zijn kleiner nl. ±  3 cm 
lang tegenover bij N. senilis ±  5 cm lang; B a ck eberg  merkt wel op, dat 
de variatie groot is en dat hetgeen in cultuur voorkomt als N. multicolor 
Ritter vermoedelijk hiertoe eveneens behoort.

K ra in z  com bin eert de soorten ook, m aar k iest helaas de verkeerde
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Fig. 70 — L inks b o v e n : N eoporteria  nidus, h e t senilis-type m et zachte, w itte  
dorens; p lan t afkom stig u it de coll. M evr. G ru llem ans — L inks onder: N eoporteria 
nidus, h e t n idus-type  m et vrij harde, w itte  dorens; p lan t u it  de coll. van  M arle — 
R echts b o v en : N eoporteria  nidus, gekw eekt u it zaad FR  243 (N. m ulticolor), m et 
v rij zachte, lichtgele, in  de top van  de p lan t b ru in e  dorens; p lan t u it  coll. van 
M arle — R echts onder: N eoporteria  nidus, he t senilis type, m ooie v e rtak te  p lan t 
m et zachte w itte  dorens; p lan t u it de coll. van  M arle. foto’s I.V.T.
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naam, want de naam Neoporteria nidus is de oudste, die aan de gestelde 
eisen voldoet.

Voor ons is nu alleen de kwestie belangrijk: is het één soort of zijn het 
er twee en is N. multicolor nog een derde? Heel moeilijk lijkt me de oplos
sing niet. Immers we kennen in de culturen alle mogelijke overgangen; 
natuurlijk zijn er planten, die zacht aanvoelen en die erg stekelig zijn, maar 
waar ligt de grens ?

Er zijn zoveel overgangsgevallen dat het me niet mogelijk schijnt een 
aannemelijke lijn te trekken; ook de bloemgrootte is m.i. niet doorslagge
vend, deze is ook te variabel en mogelijk ook te veel afhankelijk van uitwen
dige invloeden. Zo is het ook met N. multicolor; deze naam is nog in het 
geheel niet beschreven en we zouden deze dus eigenlijk geheel moeten weg
laten, maar bij veel liefhebbers vindt men planten onder deze naam, die 
door F. R itter  is gegeven aan een zaadnummer. Deze planten hebben 
dorens van de meest verschillende kleur, van bijna zwart tot wit, via geel, 
oranje, bruin. Het zijn prachtige cactussen, die m.i. alle onder de naam 
N. nidus behoren te worden gerangschikt. De heer Wouters te Lent 
kweekte planten van een zeer variabele dorenkleur uit de zaden van één 
bes, die in de natuur door R itter  was verzameld en er is dus geen sprake 
van een mogelijkheid deze 3 soorten afdoende van elkaar te scheiden. Zelfs 
is het niet mogelijk variëteiten te onderscheiden. Misschien zal het later 
kwekers gelukken door doelbewuste selectie zaadvaste lijnen te kweken, 
maar dan hebben we cultuurvariëteiten gekregen, die op andere wijze be- 
naamd dienen te worden.

Resumerende volgt hier een overzicht van de namen :
Neoporteria nidus (Soehr.) Br. & R., Cact., 3, 94 (1922).

syn. Echinocactus nidus Soehrens in Schumann in Monats. f. Kakt., 10, 
122, (1900).
Echinocactus senilis Phil. in Gartenflora, 35, 484 (1886), niet 
Beaton, 1839.
Neoporteria senilis Back., Kaktus ABC, 262 (1935), zonder latijnse 
diagnose.
Neoporteria nidus var. senilis Borg, Cacti, 268 (1951), zonder 
latijnse diagnose.
Neoporteria gerocephala Ito, Expl. Diagr., 211 1957; Back., Cact., 
3, 1864 (1959), beide namen zonder latijnse diagnose.
Neoporteria multicolor Hort. (FR 243).

SUMMARY
The species known as Neoporteria senilis does not have any legitimite 
name; Echinocactus senilis Phil. is a later homonym, the names Neoporteria 
senilis Back. and N. gerocephala Ito have not heen published ivith a latin 
diagnosis. As N. nidus (Soehr.) Br. i? B. is very closely related, and a large 
numher of intermediates exists in cultivation as N. multicolor, the 2 species 
are united here.
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BO E K B E SPR E K IN G

H. KRAINZ, „Die Kakteen” af
levering 20 (1 april 1962) en af
levering 21 (1 augustus 1962).

Met deze twee afleveringen zet H. 
Krainz in samenwerking met Dr. F. 
Buxbaum en W. Andreae zijn losbla
dig boek over cactussen voort.

Bizonder interessant en belangrijk is 
het overzicht, dat Buxbaum van het 
cactus-systeem geeft, zoals dit volgens 
hem op dit moment moet zijn. Wan
neer men dit systeem legt naast het
geen hij publiceerde bij het begin van 
het werk, dan springen nog al opval
lende verschillen in het oog. Geslach
ten zijn verenigd of gesplitst en ver
scheidene hebben een geheel andere 
plaats in het systeem gekregen. Resul
taat: een nieuwe hoeveelheid naams
veranderingen.

Velen staan nu klaar om Buxbaum 
daarvan een verwijt te maken; doch hoe 
begrijpelijk dit ook is, zulk een verwijt 
is ongegrond. Er zijn weinig planten- 
families, waarin nog zo weinig funda
menteel onderzoek is verricht; tot nog 
toe waren de systemen gebaseerd op 
gemakkelijk waarneembare kenmerken 
of op geographische verspreiding, maar 
Buxbaum heeft zich de moeite getroost

veel dieper op de zaak in te gaan en de 
resultaten van dit onderzoek waren er 
oorzaak van, dat geheel andere opvat
tingen bij hem gingen postvatten, waar
door hij steeds weer genoodzaakt werd 
vroegere meningen over boord te gooi
en. Zo gaat het nu eenmaal bij iedere 
studie.

Doordat evenwel zijn veranderde in
zichten in wijzigingen van de benaming 
eindigden, is het voor menigeen moei
lijk zijn systeem te volgen, ook al om
dat het losbladige boek nog niet klaar 
is en er dus nog geen overzicht is van 
de soorten. Maar het werken aan dit 
vraagstuk gaat nu eenmaal niet zo snel 
en het zal nog vele jaren duren, voor
dat het gehele werk gereed is.

Ik ben benieuwd, op welke wijze de 
verandering in het systeem in het reeds 
verschenen gedeelte van het boek zal 
worden doorgewerkt; immers de oudere 
bladzijden waren nog volgens de vroe
gere opvattingen gerangschikt. Ik ben 
er wel van overtuigd, dat dit op bevre
digende wijze zal worden opgelost.

Op de details van beide afleverin
gen wil ik niet ingaan; afbeeldingen en 
text zijn op de bekende manier uitste
kend verzorgd. Ik kan het alleen niet 
eens zijn met de naam Neoporteria ge- 
rocephala Ito, maar daarop kom ik in 
een afzonderlijk artikel terug.

Boom.

Propaganda op tentoonstellingen

De inzending van de heer J. C. van 
Keppel op de jubileum tentoonstelling 
van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw 
en Plantkunde te Wassenaar was een 
groot succes. De grote groep bevatte 
een uitgebreid sortiment cactussen in 
vele goede exemplaren en - hoe kan het 
anders bij de heer van Keppel, — vet
planten prachtig van vorm en kleur. 
Door een prima opstelling trok het 
geheel zeer de aandacht. Wij wensen 
de heer van Keppel geluk met het 
verdiende resultaat.

Eerste prijs, met lof van de jury

voor de cultuur, ere-medaille van de 
Commissaris der Koningin en zilveren 
medaille van de ’s-Gravenhaagse Tuin
bouwvereniging.

Ook op de jaarlijkse tentoonstelling 
van de Ver. Floralia in Den Haag wa
ren succulenten te zien. De mooie in
zending van de heer H. Bonefaas ver
wierf een eerste prijs, met lof van de 
jury. De heer Scheffer had, buiten 
medediging, een groep ingezonden 
waarin vooral de mooie Lithops op
vielen. C. B.
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tJIT  ANDERE TIJD SC H R IFTEN

C actus and  Succulen t Jou rna l, 
1962, num m ers 1—4.

D it tijd sch rif t w o rd t uitgegeven door 
de C actus and  Succulen t Jo u rn a l of 
A m erica en w el om de tw ee m aanden. 
De inhoud is steeds in te ressan t en is in 
h e t algem een veel m eer dan bij ons ge
w ijd aan  vetp lan ten , die in  he t w ild 
groeien.

M aar m en heeft h e t d aar ook w el ge
m akkelijker, w an t de m eeste leden w o
nen in  h e t w esten  en ze hebben daar 
veel van  dergelijke p lan ten  in  de buu rt. 
B ovendien kan m en d aar vele  soorten 
in de volle grond kw eken, w aaronder 
ook de grote cactussen en A gaven en 
daardoor w ord t er ook in d it tijd sch rift 
aan  deze p lan ten  veel m eer aandach t 
gew ijd dan bij ons, om dat deze door 
hun  afm etingen voor onze liefhebbers 
n ie t in  aanm erk ing  komen.

M aar ook de k le inere  succulenten  
kom en aan  de b e u rt en m en kan  in  de 
in 1962 reeds verschenen  num m ers b ij
dragen  v inden  over Pediocactus, w aa r
van  M enson een revisie geeft, over 
E cheveria lu tea  m et opvallend gele 
bloem en, te rw ijl B row n zijn reeks 
H aw orth ia -p raa tjes onverd ro ten  voort
zet.

A lle num m ers staan  op goed peil en 
ik  kan de lezers van  Succulenta a a n ra 
den zich op h e t tijd sch rift te  abonneren;

adres : 132 W est U nion S treet, Pasadena, 
Calif., prijs 4 dollar.

CACTUSW EELDE
S edert enige tijd  versch ijn t h e t 

m aandblad  van  onze Belgische V rien 
den in  een andere  opm aak; de inhoud 
en he t enthousiasm e, w aarm ede deze 
gebrach t w ord t toon t duidelijk , da t de 
liefhebberij d aar w eer aan  h e t groeien 
is en ik  hoop, d a t d it zo zal blijven.

E r staa t van  a lle rle i lezensw aardigs 
in, w aarbij vooral de beg inner n ie t v e r
geten w ordt. De ru b r iek  van  de „zw er
vende re p o r te r” is u itstekend , zo iets 
zou in  ons tijd sch rift ook best op zijn 
p laa ts zijn.

De num m ers w orden  opgevuld m et 
verta lingen  u it boeken; ofschoon d it op 
zich zelf geen bezw aar is, im m ers veel 
leden bezitten  deze boeken  niet, toch 
m oet m en h ierm ede m.i. zeer voorzich
tig  zijn. De M am m illaria tabel van  C raig 
b.v., d ie in h e t sep tem bernum m er on
v eranderd  in  verta ling  w erd  opgenom en, 
is voor de determ inatie  van de soorten 
beslist n ie t ju ist. De kenm erken  van  h e t 
m elksap en sp ira len  zijn n ie t b e tro u w 
baar; bovendien staan  e r vele  n ieuw ere  
soorten, die in  cu ltu u r voorkom en, n ie t 
in. Ik  hoop dus, dat e r  aan  h e t slot nog 
een com m entaar op deze tabe l zal v e r
schijnen. B.

Onze lezers schrijven . . . .
H ierm ede w illen  w e een ru b riek  ope

nen, w aarin  de leden  van  Succulenta de 
gelegenheid w ord t geboden hun  m ening 
te  geven over zaken, die te  m aken  h eb 
ben  m et de vereniging, m et h e t tijd 
schrift, m et liefhebberij etc. Deze ge
legenheid bestond n a tu u rlijk  wel, m aar 
n iem and kw am  er ooit toe. De bedoeling 
is, dat m en critiek  kan  leveren  op v e r
kondigde m eningen, aanvu llingen  kan  
geven op artike len , opm erk ingen  van 
diverse aard  kan  m aken. Zo k an  m en in 
deze ru b r iek  in  ko rte  bew oordingen iets 
n aar voren  brengen, dat voor een a r t i

kel m inder geschikt is. We hopen, dat 
de lezers er een dan k b aar gebru ik  van 
zullen m aken.

HET ZAGEN VAN ETERNIET
De h eer H. M. S. M evissen schrijft 

o n s ; N aar aan le id ing  van  h e t a rtik e l 
„G oedkope zaailingbak jes” in h e t jun i- 
num m er, pag. 76, w ilde ik  nog h e t vo l
gende opm erken  : M ijn e rvaring  bij het 
zagen van  e te rn ie t is deze, dat de slij
tage van  de ijzerzaagjes aanzien lijk  m in 
der w ord t w anneer h e t e te rn ie t door en 
door n a t is. De tem p era tu u r van  de 
zaagjes loopt dan n ie t zo hoog op.

HET NOVEMBERNUMMER WORDT EEN DUBBEL NUMMER 

MAAKT PROPAGANDA EN WERFT NIEUWE LEDEN
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Verslag van de Algemene Vergadering
gehouden op 19 m ei 1962

Aanwezig 34 leden, afwezig niet kennisgeving: mevrouw Grullemans. Half drie 
opent de voorzitter, de heer A. F. H. Buining de vergadering en daar de secretaresse 
niet aanwezig kon zijn, worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen door 
de heer S. K. Bravenboer.

Hierna volgt het jaarverslag van mevr. Grullemans. Notulen en jaarverslag wor
den onveranderd goedgekeurd.

Punt 4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1961.
De heer Taalman Kip vraagt naar het verloop van de contributies.
Voorzitter zegt, dat de afdracht aan het H.B. langzaam verloopt.
De heer Linsen (N. Limburg) zou een 2e penningmeester willen benoemen.
De heer Masman vindt, dat in het overzicht de zaak teveel door elkaar ligt. Men 

komt er niet uit.
De heer Florschütz (Utrecht) vraagt, waarom we met de controle een jaar achter 

liggen.
Voorzitter zegt, dat er een achterstand ontstaat doordat het aanwijzen van de 

controlecommissie pas na het verstrijken van het verenigingsjaar geschiedt. Het moet 
echter mogelijk zijn een jaar in te halen.

Besloten wordt dat 1961 en 1962 gelijktijdig zullen worden gecontroleerd.
De heer Florschütz vraagt of de afdeling Utrecht de Statuten en Huishoudelijk 

reglement kan krijgen.
Voorzitter zegt dat ieder lid deze op verzoek kosteloos kan krijgen.
Punt 5. Aftredend zijn de heren Buining, van Romunde en Claeys. De twee eerst- 

genoemden zijn herkiesbaar, maar de heer Claeys heeft niets van zich laten weten.
Er is betreffende de bestuursverkiezing een voorstel van de afdeling Dordrecht 

met een tegencandidaat voor de functie van algemeen voorzitter. Deze afdeling stelt 
de heer Rubingh candidaat.

Door te late indiening kan dit voorstel niet ontvankelijk worden verklaard. Afd. 
Dordrecht trekt het voorstel in. De heer Jansen (Amsterdam) stelt voor de twee her
kiesbare gestelde candidaten bij acclamatie te herkiezen. Dit geschiedt.

Punt 6 en 7. De begroting en hierbij behorende vaststelling van de contributie. 
Het H.B. ziet geen aanleiding tot contributieverhoging.

De heer de Vries (Amsterdam) vindt de post drukkosten vrij hoog.
Voorzitter zegt dat de firma Govers in eerste opgaaf te hoog was. Inmiddels is deze 

post verlaagd, maar komt nog niet tot uiting in de begroting, daar deze toen reeds 
gedrukt was. De heer Linsen meent, indien het maandblad beter wordt, het ook duur
der mag zijn. Hij vindt het Clichéfonds in feite een verkapte contributieverhoging.

De heer Taalman Kip wil ook wel contributieverhoging, vooral als het blad beter 
wordt.

Dr. Boom zegt, dat de kwaliteit van het orgaan afhankelijk is van de medewer
kers. Indien iemand bedenkingen heeft, moet hij deze aan de redacteur schrijven. Hij 
zal trachten vakmensen aan te trekken tegen een zekere vergoeding. Tevens komt bij 
punt 6 en 7 het Rapport voor de propaganda aan de orde, dat samengesteld is door 
de heren Rubingh, Bommeljé en Bonefaas. De Voorzitter geeft een nadere toelichting. 
Er zal een speciaal nummer van Succulenta worden uitgegeven. Ieder lid zal dit num
mer ontvangen en daarnaast zal het voor een redelijke prijs worden verkocht.

Besproken wordt om eventueel eens per jaar een bijeenkomst te organiseren ten
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behoeve van de afdelingsbesturen. De heer Rubingh zegt hierover, dat het zeer nuttig 
zal zijn, de bestuurders voor te lichten omtrent het verenigingswerk, de propaganda 
e.d. onderwerpen.

Voorzitter stelt voor een proefbijeenkomst te houden en daarna te beslissen of het 
nodig is hiermee door te gaan. Hiermede wordt accoord gegaan.

Om elke twee jaar een ledenlijst te publiceren stuit op verschillende moeilijkheden. 
De heer van Vliet vindt, dat de afdelingen dit het beste zelf kunnen verzorgen.

Een en ander over dit Rapport zal nader worden uitgewerkt door het Hoofdbe
stuur; daarnaast wordt door de vergadering besloten om ter bestrijding van de kosten 
voor deze propaganda voor één jaar naast de contributie van ƒ 6,50, een extra bedrag 
te heffen van ƒ 1,—.

Punt 8. Als kascontrolecommissie wordt de afdeling Gooi- en Eemland aange
zocht. Deze zal 1961 en 1962 tegelijk controleren.

Punt 9. Als plaats voor de volgende vergadering wordt weer de Grasheuvel aan
gewezen.

Hierna doet de Voorzitter mededeling omtrent het besluit van de afdeling Rot
terdam, de indertijd bij de aansluiting bij de landelijke vereniging gestelde voorwaar
den te laten vervallen.

Voorts is er een schrijven van de afdeling Rotterdam inzake het Clichéfonds over 
het jaar 1960, in verband met de controle der financiële aangelegenheden van de ver
eniging. Deze bescheiden zullen alsnog aan Rotterdam worden toegezonden.

Daarna komen de voorstellen van de afdeling IJsselstreek in behandeling. Deze 
afdeling stelt o.m. voor :

1. in het maandblad vertaalde artikelen van vakmensen en een rubriek ideeënbus op 
te nemen. Over het algemeen kan de vergadering zich hiermede verenigen. Het 
wordt naar de redactie verwezen;

2. een lijst van sprekers samen te stellen, daar het voor vele vooral kleine afdelin
gen moeilijk is sprekers aan te trekken. Besloten wordt, dat het H.B. dit nader zal 
uitwerken.
Hierna doet de Voorzitter namens het H.B. het voorstel de heer H. van der Velde 

eervol ontslag als redacteur te verlenen. Daarna komt het voorstel van het H.B. inzake 
de benoeming van Dr. Boom als redacteur van het maandblad aan de orde. Naast de 
redacteur worden als leden van de redactiecommissie voorgesteld de heren Bommeljé, 
van Keppel en v. d. Velde. De vergadering gaat hiermede volledig accoord.

Hierna verzoekt de voorzitter de afgevaardigde van Rotterdam, de heer de Slegte, 
verslag te doen over het nazien van het financieel overzicht betreffende het I.O.S. 
congres. De heer de Slegte zegt, dat alle bescheiden volledig in orde zijn bevonden.

Bij de rondvraag komt nog één en ander in bespreking. De heer van Vliet vraagt 
over een brief met opmerkingen betreffende de Grasheuvelbijeenkomsten. Hierop is 
nooit enig antwoord ontvangen.

De heer de Slegte vindt, dat er teveel buitenlandse sprekers op deze bijeenkom
sten zijn.

Voorzitter merkt op, dat het lang niet gemakkelijk is steeds iets nieuws te bren
gen. Het ligt niet in de bedoeling, dat de commissie voor deze week-enden dit werk 
blijft doen. Na enige discussie worden de heren van Vliet en Braun (Den Haag) en de 
heer Taalman Kip (Gooi- en Eemland) gekozen voor de nieuwe commissie. Voorzitter 
zegt dank aan hun voorgangers de heren Rubingh, Bonefaas en Bravenboer voor het 
verrichtte werk.

De heer Jansen vraagt of Succulenta ook in de openbare leeszalen gebracht kan 
worden, hetzij door de afdelingen, hetzij door het secretariaat. Onze vereniging zou hier-
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door zeker meer bekendheid krijgen. Deze vraag zal nader in het H.B. worden onder
zocht.

De heer Wakka (Zaandam) komt in de rondvraag nog even terug op een hogere 
contributie. Wij kunnen dan de basis verbreden, leden winnen, meer bekendheid geven 
door b.v. tentoonstellingen. Geeft het H.B. subsidie voor tentoonstellingen ?

Voorzitter zegt, dat als regel wel f  25,— beschikbaar wordt gesteld. Voorts vindt 
de heer Wakka het een plicht van de afdelingen een afgevaardigde in het H.B. te 
benoemen.

De heer de Vries (Amsterdam) zou de verhoging van ƒ 1,— reeds eerder willen 
ontvangen. Dit stuit echter af op het extra werk en zal gelijk gebeuren met de con
tributie over 1963.

De heer Linsen zegt, dat nu de advertenties door de leden moeten worden be
taald, er maar weinig aanbiedingen zijn.

De heer de Slegte geeft commentaar door te zeggen: Dit is een ruilrubriek, wil 
men iets aanbieden om er geld van te trekken, dan moet men maar advertentiekosten 
betalen.

Voorzitter geeft toelichting, dat „vraag en aanbod” altijd bedoeld is als ruilrubriek. 
Doordat men echter regelmatig planten of andere arikelen ging aanbieden tegen 
betaling, heeft het H.B. besloten zulke aanbiedingen als advertenties te laten betalen.

Hierna sluit de heer Buining om vijf voor half zes, met dank aan alle aanwezi
gen, de vergadering. S. K. Bravenboer.

Uit de Afdelingen
G O O I- EN EEM LAN D

De leden der Afdeling kwamen op 4 
september 1962 in het Restaurant „De 
Karseboom” te Hilversum bijeen om te 
luisteren naar de uiteenzettingen van 
de gast-spreker, de heer K. P. v. Arkel. 
De Voorzitter begroette de heer van 
Arkel en introduceerde tevens het 
nieuwe lid van de Afdeling, mevr. J. M. 
Heuvelink-van der Schel. Voor de rest 
van de avond luisterden de leden met 
veel interesse naar de heldere en uit
voerige beschrijving, die spreker gaf 
van de cultuur-methoden voor Phyllo- 
cactussen. Na de pauze en de verloting 
van planten toonde spreker een serie 
uitmuntende dia’s die toonden, welke 
goede resultaten ook bij kweek in huis
kamers bereikt kunnen worden. De 31 
aanwezige leden dankten de heer van 
Arkel met een stevig applaus.

W. H. SCHUSTER, secretaris 
Pieter de Hooghlaan 2 - Loosdrecht.

GRON IN GEN
Zaterdag 8 september hield de afde

ling Groningen de eerste ledenvergade
ring na de vacantie. De vergadering 
stond onder leiding van haar voorzitter, 
de heer G. J. Eilander, die na lezing van 
de notulen der vorige vergadering, een 
causerie hield over cactussen, waarbij

spreker een groot aantal dia’s vertoonde, 
wat zeer in de smaak viel.

Vele aanwezigen, waaronder ook gas
ten, werden in het bezit gesteld van 
cactuszaden, gratis beschikbaar gesteld 
door Dr. de Boer. Verscheidene leden 
hadden planten en stekken meegebracht, 
die geruild werden of gratis beschikbaar 
werden gesteld.

We hebben na lange tijd eens weer 
een mooie vergadering gehad en deze 
werd heel goed bezocht.

E. HORLINGS, secretaris,
P. Heinstraat 48, Delfzijl.

R O TT E R D A M
Daar in de maand augustus het ge

bouw waar wij onze bijeenkomsten 
houden wegens vacantie gesloten was, 
werden we door de voorzitter, de heer 
Bravenboer, uitgenodigd om in de mid
dag van 11 augustus bij hem aan huis 
bijeen te komen, daar er overdag meer 
van de planten te genieten is dan bij 
avond. De ontvangst was hartelijk, de 
koffie smaakte best, de planten waren 
prima verzorgd, waardoor het een uit
zonderlijke mooie middag is geworden, 
waaraan velen nog een aandenken mede 
naar huis namen. Aan de fam. Braven
boer onze welgemeende dank.

Op 25 augustus maakten we een ex
cursie naar de kwekerij van de heer H. 
van Donkelaar te Werkendam. Ook hier 
werden wij buitengewoon prettig ont-
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vangen; na het gebruik van een kopje 
thee, ons door mevrouw Donkelaar aan
geboden, verspreidden we ons in de kas
sen, waar zeer veel moois te zien en te 
koop was. Begunstigd door mooi weer 
kunnen we ook hier terugzien op een 
geslaagde dag.

Zaterdag 8 september hielden wij on
ze eerste bijeenkomst in het nieuwe 
seizoen. Na de opening door de voorzit
ter en het afwerken van een aantal 
huishoudelijke zaken, waaronder het 
winterprogramma, hield de heer G. J. 
Koppers een voordracht over „Het kwe
ken en verzorgen van hoogsucculenten. 
Als demonstratiemateriaal had de heer 
Koppers een grote partij zeer mooie 
planten medegebracht, welke aller be
wondering wekten. De lezing gaf aan
leiding tot zeer veel vragen en ge
dachtenwisseling, zodat het een bij uit
stek mooie, leerzame avond is gewor
den. Het dankwoord door de voorzitter

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden.

AANGEBODEN in ruil voor planten, 
zaailingen enz. nrs. van Succulenta 
1952-1957, w. o. volledige jaargangen 
1953, 1954, 1955. Aanbiedingen aan J. 
TISSINK, Dr. C. Bakkerstraat 11, Broek 
in Waterland.

TE KOOP GEVRAAGD: één- of
twee-jarige zaailingen van de volgende 
geslachten Neoporteria, Neochilenia, 
Pyrrhocactus, Copiapoa, Parodia, Frai- 
lea, Blossfeldia, Oroya, Rebutia met sub- 
geslachten. Aanb. W. F. TETERS, Kin- 
kerstraat 368-1, Amsterdam.

uitgesproken was dan ook zeer op zijn 
plaats.

J. L. DE SLEGTE, Secretaris, 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam.
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succulente
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Dit nummer is tevens handleiding voor de aanvangende liefhebber.

Riglgi
IIP'.

Fig. 71 — Een verzameling cactussen en vetplanten, zoals deze door 
iedere liefhebber in enkele jaren kan worden opgebouwd, (zie het 
artikel op pag. 163—166). foto: I.V.T.
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Ten geleide
Het is een vrijwel onmogelijke taak om in ons blad zodanig te schrijven, dat al 

onze leden altijd tevreden zijn. Wel wordt er naar gestreefd een zo goed mogelijke 
doorsnede van de wensen te bereiken, echter ontbreekt het ons dikwijls aan diverse 
medewerkers.

Om nu eens de vele nieuwe, veelal beginnende, leden eens een extra hart onder 
de riem te steken is dit novembernummer feitelijk alleen voor hen samengesteld. Dit 
geschiedt deels uit propaganda-overwegingen, maar ook om een aantal problemen, 
waar de beginnende en eenvoudige liefhebbers meestal mee hebben te worstelen, in 
kort bestek bijeen te brengen.

Men vergete echter niet, dat ervaring de beste leermeesteres is. Een liefhebber- 
kweker, die alle moeilijkheden en methoden van het zaaien en kweken van succulente 
planten grondig theoretisch onder de knie heeft, maar onvoldoende liefde voor de 
planten bezit en hen daardoor juist die zorg onthoudt, die de planten zo mooi doet 
groeien, zal onvoldoende succes hebben.

Aan de andere kant moet de praktische ervaren liefhebber, die dus het kweken 
van de planten zoals men dat noemt „in de vingers heeft” , wel bedenken, dat het 
studeren en het theoretisch onderzoek zijn liefde voor de planten rijker en dieper zal 
maken.

Het verzamelen van succulente planten mag nimmer ontaarden in het zinloos 
bijeenbrengen van zeldzame planten en rariteiten.

Het verzamelen van succulente planten kan ons een gevoel van grote voldoening, 
van bezinning geven, het kan ons vrij maken uit onze dagelijkse zorgen, uit ons dik
wijls tè overvolle werkprogramma.

Mogen de diverse bijdragen in dit speciale nummer U helpen om Uw liefde voor 
onze planten om te zetten in een vakkundige behandeling en moge dan Uw zorg 
beloond worden met een prachtige groei en veel mooie bloemen.

A. F. H. BUINING, Voorzitter.

Voorzitter : A. F. H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.), Tel. 03496—226. 
Secretaresse: Mevr. J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse, Tel. 02530—3439. 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35 50. 
Redacteur: B. K. BOOM, I.V.T., Postbus 16, Wageningen, 'Tel. 08370—3141, thuis 2146. 
Redactiecommissie: C. BOMMELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. v. d. VELDE. -  Kopij 
moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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H. RUBINGH

Onze liefhebberij

De verstedelijking van ons kleine land gaat in steeds sneller tempo. Na de oorlog 
zien we ook in de dorpen de bouwdozen verschijnen, waarin de mensen in 3 of 4 lagen 
boven elkaar wonen. Evenmin als voor vele stedelingen is er ook voor hen een voor- of 
achtertuintje, met de mogelijkheid, na hun dagtaak wat bloemen of groenten te telen.

De afstand die de stadsbewoners moeten afleggen om buiten te komen wordt steeds 
groter en er gaat dus meer vrije tijd verloren om in het zo noodzakelijke contact met 
de vrije natuur te komen, het contact met de natuur dat in ons steeds gejaagder en 
onrustiger leven onze overbelaste zenuwen weer tot rust en in evenwicht kan brengen.

Het verzorgen van succulente planten is voor een duizendtal bewoners van de

Fig. 72 — Een aardige collectie cactussen op een paar vierkante meter.
Lage Landen h e t  middel gebleken om de zorgen van alle dag te vergeten. Op een 
paar vierkante meter brengen ze planten bijeen, die op duizenden km van hun woning 
in totaal andere omstandigheden groeien. Ze worstelen met de problemen van cultuur 
en nomenclatuur en verheugen zich in de onvoorstelbare levenskracht, de ruige en toch 
ook lieflijke schoonheid van deze planten, de rust en de harmonie die er van uitgaat.

De echte liefhebber geraakt in een soort roes, als hij in binnen- of buitenland een 
mooie verzameling kan bezichtigen en getroost zich vaak grote offers om steeds weer 
mooie en zeldzame planten te kunnen aanschaffen.
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Ook in voorbije eeuwen is dat steeds het geval geweest. Werd er in de zeventiende 
en achttiende eeuw vooral uit natuurhistorische of medische overwegingen door geleer
den verzameld, in de negentiende eeuw begonnen enkele rijke mensen als liefhebberij 
een verzameling succulente planten aan te leggen. Beroepskwekers zagen er een nieuw 
middel van bestaan in. Aanschaffing en verzorging waren duur en niet gemakkelijk en 
het bleef dus een liefhebberij van weinigen. De planten waren ook dermate buitenissig 
dat de verzamelaar vaak voor een zonderling en soms voor niet helemaal „vol”  werd 
aangezien.

Na de eerste wereldoorlog werden cactussen op de vensterbank mode, en onze 
vereniging, in 1919 opgericht, kreeg daardoor een voedingsbodem. Zij, die wel eens 
wat smalend over vensterbankliefhebbers spreken, mogen bedenken dat bijna iedereen 
begint met een paar planten voor het raam.

In talloze landen bestaan verenigingen van liefhebbers. In tijdschriften en boeken 
behandelen amateurs en botanici kweekmethoden en nomenelatuurvraagstukken. Grond
soorten en water worden niet meer per gram afgewogen en toegediend. Importplanten 
en zaden zijn niet meer zo schreeuwend duur. De verzamelaar is van een rijk en uit
zonderlijk mens een gewone burger geworden.

De verbeteringen aan wegen en vervoermiddelen brachten na 1950 vooral uit 
Zuid-Amerika een vloed van nieuwe planten die de liefhebbers steeds weer prikkelt 
hun assortiment uit te breiden. Het is begrijpelijk, dat ook het aantal soorten en ge
slachten groter wordt en het geheel voor veel liefhebbers niet meer te overzien is. De 
ouderen, vooral zij die hun planten jarenlang onder een bepaalde naam verzorgd heb
ben, kunnen moeilijk wennen aan nieuwe indelingen en vreemde namen. Vaak nemen 
zij deze nieuwe namen niet serieus, ook al omdat er auteurs zijn, die na enkele jaren 
van inzicht veranderen en wéér nieuwe namen geven.

Het aantal cactuskwekers is de laatste jaren belangrijk gestegen. De planten wor
den bij honderdduizenden gekweekt en voor het grootste deel geëxporteerd naar tal
rijke landen in Europa. Onze liefhebbers profiteren daar ook van, want voor enkele 
dubbeltjes kan men reeds bloeibare plantjes kopen.

Ook het uitgebreide sortiment zaden, dat het Clichéfonds tegenwoordig onze 
leden aanbiedt, stelt hen in staat in enkele jaren uit zaad een mooie verzameling op te 
bouwen. Het belangrijkste in de liefhebberij blijft toch altijd: zelf zaaien en zich ver
wonderen over de zeldzame planten, die men daarmee verkrijgt. Met gerechtvaardigde 
trots laat men de planten zien, die men zelf gezaaid heeft. En elke winter kijken we 
met verlangen uit naar de warmte en het licht van het voorjaar, als we ons nauwelijks 
kunnen bedwingen om te gaan zaaien en verspenen, te verpotten en de kas opnieuw 
in te richten. Als de planten nieuwe kleurige dorens of knoppen maken, weten we, 
dat ze na de winterse rustperiode ons weer in verrukking zullen brengen door de bij
zondere kleurenpracht van hun bloemen.

Daar Succulenta de onmisbare schakel is bij het verkrijgen van deze waarachtige 
en diepe levensvreugde, bij deze zinvolle vrije-tijdsbesteding, mogen wij de wens uit
spreken dat steeds meer natuurliefhebbers de weg tot onze vereniging kunnen vinden.



C. BOMMELJÉ

Eenvoudige cultuuraan wij zing
Het bijeenbrengen van een verzameling succulenten is in de tegenwoordige tijd 

niet moeilijk. Overal zijn cactussen en vetplanten te koop en wie met andere liefheb
bers kennis maakt gaat zelden zonder een plant of stekje naar huis. Niet zo gemak
kelijk is het een verzameling door goede cultuurmethoden tot groei en bloei te brengen. 
Onder de beginnende liefhebbers zijn er heel wat die zich nooit met het kweken van 
planten hebben bezig gehouden. Vooral voor hen is het nodig zich rekenschap te geven 
van de speciale verzorging die cactussen en andere succulenten nodig hebben om tot 
goede ontwikkeling te komen. Van nature zijn het planten die zich weten te hand
haven in gebieden waar weinig andere planten kunnen leven. Door het vermogen sap
pen op te sparen in de dikke stammen of bladeren kunnen de succulenten lange droog- 
teperioden doorstaan. Over de gehele wereld komen succulenten voor, doch de planten 
die wij verzamelen stammen hoofdzakelijk uit regenarme subtropische gebieden.

Door deze gemeenschappelijke afkomst is het mogelijk planten uit zeer uiteen
lopende gebieden gezamenlijk te cultiveren. Een der belangrijkste dingen is hierbij

Fig. 73
Astrophytum
asterias

Enkele stercactus- 
sen vallen in iedere 

verzameling op 
door hun aparte 
vorm. Langdurige 
bloei tot eind sep
tember.

foto: Bommeljé
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de standplaats. Voor het overgrote deel der succulenten is licht, zon en w arm te een 
eerste vereiste. W ie niet kan beschikken over standplaatsen w aar minstens vier a vijf 
uur zon kan komen, moet zich beperken tot de cactusgeslachten Epiphyllum, Zygocac- 
tus en Rhipsalis; ook Aloë, Gasteria, H aworthia en aanverwante geslachten behoeven 
niet zo veel zon. Voor zonnige vensters kunnen vele soorten m et succes gekweekt 
worden.

Tal van vetplanten kunnen zich op de vensterbank tot fraaie exemplaren ontwikke
len, m aar onder de cactussen zijn er heel w at die het beter doen in een kamerkasje, dat 
de zo nodige gespannen lucht kan verschaffen en de fijnere soorten beschermt voor 
stof. Zo’n kamerkasje behoeft geen ingewikkeld apparaat te  zijn. Heel goede resultaten 
kan men bereiken m et niet te kleine aquariums, afgedekt met een glasplaat die op 
lucht gezet kan worden. Oude aquariums zijn dikwijls goedkoop te krijgen, het hin
dert niet al zijn ze een beetje lek, wij kweken toch geen waterplanten.

De meest ideale kweekruimte is een kas, waarin de planten zomer en winter kun
nen blijven, doch ook in een platte bak in de tuin of op het balcon kunnen prachtige 
planten gekweekt worden.

Een der eerste vragen van beginnende liefhebbers is meestal, hoeveel w ater men 
geven moet. Inderdaad hangt de gezondheid der planten hoofdzakelijk van het gieten 
af. In de w inter staat de groei van de cactussen stil en wordt de watergift tot het aller
noodzakelijkste beperkt. Bij koele overwintering in huis zal het slechts een enkele keer 
nodig zijn w at w ater te  geven. In een kas die niet te  warm gestookt wordt en waar de 
potten in het tablet ingegraven zijn is het meestal helemaal niet nodig.

Onder de vetplanten zijn er enige soorten die ook gedurende de w inter nooit geheel 
droog mogen staan, o.a. Sedum morganianum.

De groeiperiode begint reeds vroeg in het voorjaar. Na de eerste tekenen van 
nieuwe groei, meestal in maart, begint men op zonnige dagen met nevelen, d.w.z. het 
fijn verstuiven van w ater op de planten. Daarna langzaam aan w at gieten, in het voor
jaar kunnen de nachten nog zeer koud zijn, we gieten dus in de morgen zodat de plan
ten ’s avonds weer droog zijn. In de zomer gieten we de planten zonder schade over 
de kop, dan kan ook ’s avonds gegoten worden. H et is beter m et grotere tussenpozen 
doordringend te gieten dan elke dag een beetje water te geven. Daarom nemen we 
als algemene regel aan niet te gieten voordat de aarde weer tamelijk droog begint te 
worden. Leidingwater bevat meestal schadelijke bestanddelen en veroorzaakt dikwijls 
lelijke kalkvlekken op de planten; giet daarom bij voorkeur m et regenwater.

Evenals alle andere planten moeten ook succulenten op zijn tijd van nieuwe aarde 
voorzien worden. Kleine planten, die het beste in bakken of schalen gekweekt kunnen 
worden, moeten ieder jaar verplant worden. Voor grotere planten is dit niet altijd 
nodig, zeer grote exemplaren kunnen, indien de potten ruim genoeg zijn, wel vier of 
vijf jaar blijven staan. W el is het nodig deze dan in de groeitijd w at bij te mesten m et 
stikstofarme kunstmest. De aarde moet voedzaam en zeer doorlatend zijn. Voor de ste
deling is het niet zo eenvoudig aan gezonde potgrond te komen. Een uitkomst voor 
hen zijn de bekende plasticzakjes potgrond. Deze grond is echter meestal te humusrijk, 
toevoeging van fijngewreven klei en rivierzand is dus gewenst. Gebruik voor het op
potten niet te natte grond, druk de aarde niet te vast aan; er moet lucht in de pot 
blijven voor een gezond wortelgestel.

Kies de potmaat die past bij de omvang van het wortelgestel. Geënte planten heb
ben soms zeer lange wortels, zonder bezwaar kunnen ze m et een scherp mes w at in
gekort worden. Gebruikte potten worden grondig schoongemaakt, nieuwe potten een 
poosje in het water gezet. Draineer met potscherven en verdeel de aarde goed tussen 
de wortels, die niet samengepropt mogen worden. Vul de potten tot dicht aan de rand, 
een grote gietrand is bij succulenten onnodig. Velen strooien op de aarde nog een
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laagje fijne kiezel, dit voorkomt het dichtslaan en korsten van de grond en bovendien 
staat het netjes. Na het verpotten gieten we de eerste dagen niet.

Het verpotten is, na enige oefening, een prettig karweitje. De scherpe cactusdo
rens leren ons de planten luchtig aan te pakken, alleen bij de Opuntia’s is het wel 
nodig de handen te beschermen, bijv. met rubberhandschoenen. Hoewel succulenten 
gedurende de gehele groeiperiode verplant kunnen worden is het voorjaar toch wel de 
beste tijd hiervoor. Bloeibare Phyllocactussen kan men beter na de bloei verpotten.

Reeds in de maand september beginnen we de cactussen voor te bereiden op de 
winter. Door veel luchten, ook gedurende de nacht, en langzaam aan minder gieten 
zorgen we er voor dat de groei geremd wordt en de planten goed afgehard hun rust
periode ingaan. Voor de Afrikaanse vetplanten valt die rusttijd later dan voor de cac
tussen. Juist in het najaar groeien en bloeien vele geslachten het beste.

Aloë, Gasteria en Haworthia houden we dus wat vochtiger dan de cactussen. 
Ultrasucculente Mesems als Lihops, Conophytum, Glottiphyllum en ook Faucaria bloeien 
in september en een bloeiende plant mag niet droog staan. Wel moeten we bij deze 
soorten voorzichtig blijven gieten, ze gaan eerder ten gronde door te veel dan door 
te weinig water.

Naast deze eenvoudige cultuuraanwijzing valt er voor de blijvende liefhebber veel 
meer te doen en te leren. Stekken, zaaien en enten zijn de volgende stappen op de weg 
om een goede verzameling op te bouwen.

Fig. 74 
Echinocereus 
salmdyckianus 
De oranjerode bloe
men blijven v ijf dagen 
geopend.

foto: Bommeljé
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D. BOUWMAN

Het beplanten van Cactusschalen
Wanneer we ons er toe zetten om over cactusschalen en het opmaken daarvan, 

iets te zeggen, en dan speciaal voor beginnende cactusliefhebbers, kunnen w e ons 
afvragen welk doel hiermede is gediend. Is het niet slecht voor de planten en horen 
de hierin verwerkte soorten wel bij elkaar? Zijn ze niet spoedig ten dode opgeschre- 
ven omdat de meeste cactusschalen geglazuurd zijn, dus slecht kunnen ademhalen om
dat de wanden niet poreus zijn, zoals bij een gewone bloempot ? En is het dan ook 
niet zo, dat de grond spoedig „verzuurt” , d.w.z. eigenlijk gebrek aan zuurstof krijgt?

Op al deze vragen willen we trachten u een antwoord te geven of enige richtlijnen 
te verstrekken opdat u van uw opgemaakte cactusschalen het grootst mogelijk genoe
gen zult hebben.

Wat de eerste vraag betreft: met welk doel worden cactusschalen gemaakt, zult 
u van uw kant misschien opmerken, dat is een zaak van de cactuskwekers en hande
laren om in deze vorm een gedeelte van hun produkten aan de „man”  in dit geval 
meestal aan de „vrouw” te brengen. Dit is echter maar ten dele waar, want deze 
opmerking zou kunnen gelden voor de gehele bloemenverwerkende industrie. Ook deze 
mensen zoeken steeds naar de meest artistieke vormen en kleurverhoudingen en daar
door een grotere afzet.

In ieder geval kunnen we constateren, dat het niet alleen gaat om het vergroten 
van de afzet, maar dat de mens iets creëren, iets scheppen wil wat voldoening geeft.

En als we nu terugkeren tot onze eigen hobby, is het niet heerlijk om een prach
tige verzameling aan te leggen van planten uit onze succulentenwereld? En dat we 
juist door die vormen- en kleurenrijkdom iets moois kunnen bereiken en ons cactus
kasje een paradijsje in het klein wordt ?

En als we ons op het „cactuspad” hebben begeven, worden we al gauw min of 
meer geboeid door de opgemaakte cactusschalen, die in de winkels worden verkocht 
of die we zelf met een beetje handigheid kunnen samenstellen. Dit z e l f  doen lijkt 
zo eenvoudig, althans het wordt zo simpel gezegd: met een beetje handigheid, maar 
toch komt hier heel veel bij kijken, en zeer zeker voor het leveren van vakwerk voor 
jubilea, huwelijken, verjaardagen enz. Want voor dit werk hebben vele mensen 
niet genoeg „feeling” , d.w.z. ze hebben geen gevoel voor verhoudingen, voor vorm
geving, voor het z.g. perspectief, d.i. er zit geen „dieptewerking” in. Wat dit dan 
betekent: wel, als u uw schalen beplant, plaatst dan ook eens een klein plantje tussen 
of tegen één of enkele grote planten, zodat u het idee krijgt van: dat kleine ding zoekt 
bescherming bij zijn grote broer. Dan zult u eens zien welk een „effect” u er mee 
bereikt. En let u dan ook eens goed op de kleurverhouding. Dit is wel een zeer moei
lijke materie, maar o zo dankbaar! W e kennen wel de leuze: het is de groente die het 
’m doet, maar in een cactusschaal zijn het de kleuren die het hem moeten doen. En 
diegene, wiens kleurengevoel het beste ontwikkeld is, zal dan ook de beste resultaten 
bereiken. En als u dit aanvoelt, zult u naast een groene Trichocereus pachanoi geen 
groene Opuntia cylindrica (cristaat) plaatsen of Crassula tetragona, maar een meer 
contrasterende kleur bijv. Opuntia vestita cristata of Opuntia pilifera, of O. microdasys 
albispina.

Een ander voorbeeld is: aan de voet van de blauwe Cereus chalybaeus een bloeien
de geelbedoornde Mam. rhodantha stdphurea of een Notocactus leninghausii of om een 
andere kleur te nemen: een Astrophytum myriostigma of een afgeharde en gekleurde
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Crassula perfoliata  of Seclum nussbaumerianum  en niet te vergeten als ze bloedrood 
zijn, Sedum rubrotinctum  en Kalanchoe longiflora var. coccinea.

En als u dan nog zoudt kunnen beschikken over mooie natuursteen of kurkschors, 
panslag of leislag, dan zijn de mogelijkheden, ook voor een liefhebber onbegrensd. 
En al is het voor amateurs niet direct vakwerk, het gaat er maar om of we er veel 
genoegen aan beleven. Daarom willen we ook wijzen op enkele belangrijke feiten. Want 
als beginner moeten we trachten zo spoedig mogelijk enige plantenkennis te krijgen, 
dan kunnen we de planten water geven al naar gelang zij nodig hebben en dat is

Fig. 75 — Een keurig opgemaakte schaal met planten. foto: Dingjan

heus niet voor ieder evenveel. Want een C ephalocerem  senilis (grijsaard) en een Opuntia 
vestita ’Cristata’ hebben lang niet zoveel water nodig als een Cereus peruvianus ,Mon
struosus’ (rotscactus) en de meeste Notocaetussen. Daarom houden we bij het opma
ken van cactusschalen ook rekening met deze eigenschappen en plaatsen dan ook 
de meer zwakkere „broeders” zo, dat ze toch apart behandeld kunnen worden, wat 
de watergift betreft.

En om nog eens op de vormgeving terug te komen: plaatst niet drie of meer 
Cereussen van gelijke lengte als afrasteringspalen in de wei. Wilt u drie planten van 
dezelfde soort gebruiken bijv. van Cleistocactus strausii, neemt dan drie planten van 
ongelijke lengte. Zet niet meer dan één Opuntia (schijfvorm) althans niet van ge
lijke grote, in een cactusschaal, anders wordt de opmaak gekenmerkt door: „stijf”.

153



Gebruikt daarom voor het opmaken van een cactusschaal zo mogelijk verschillende 
vormen, dus Opuntia, rotscactus, bolvorm, ovale en cristaatvorm, een drie- of meer- 
hoofdig plantje. Als u met deze punten rekening houdt, dan zullen we plezier krijgen 
in deze vorm van „zelfbediening”.

Zoals we reeds gezien hebben, is de watergift een belangrijk onderdeel, want we 
kunnen in een geglazuurde cactusschaal te maken krijgen met waternood, maar ook 
met watersnood. En dit laatste is doorgaans erger dan het eerste. Waternood is te 
constateren aan het min of meer slap aanvoelen van de planten o.a. van Cereus peru- 
vianus 'Monstruosus’. Cleistocactus strausii wordt een „tuitendrager” en het volume van 
de aarde in de schaal wordt kleiner, het krimpt in. Maar wanneer er sprake is van 
„watersnood”, wordt ons dit vrij snel aangekondigd, vooral in de winter. Want dan 
kunnen onze planten snel tot rotting overgaan.

Ook bij pas geplante, opgemaakte cactusschalen moeten we niet te royaal zijn 
met onze watergift, want de planten moeten de „verhuizing” eerst even „verwerken”, 
want door het verplanten zijn ze even „van slag”, er zijn wat wortels beschadigd, of 
de nieuwe omgeving is niet zo zonnig, als waar de planten zijn opgekweekt.

En dan is het ook van groot belang of we poreuze of geglazuurde schalen ge
bruiken. In het eerste geval zal de aarde sterker uitdrogen, maar de ademhaling van 
de wortels, de zuurstoftoetreding zal beter zijn. En in het tweede geval andersom. 
Toch kunnen we van onze geglazuurde schalen veel genoegen hebben als we maar 
met grote liefde onze planten verzorgen, d.w.z. we moeten niet alleen aanvoelen, maar 
ook „zien” wat onze succulenten nodig hebben, dus met verstand water geven. Van 
tijd tot tijd het bovenlaagje gravel (rood panslag) of aarde met een mespunt wat los
maken en vooral ook de vegetatiepunten (groeipunten) stofvrij houden door gebruik 
van een zacht tandenborsteltje of half afgesleten scheerkwast.

Verder zullen we ook niet moeten vergeten dat onze succulenten waarlijk subtropi
sche planten zijn, dus veel behoefte aan licht hebben. Daarom geven we onze planten, 
al of niet in schalen geplant, zoveel mogelijk zon en licht, vooral in de winter. Slechts 
bij zeer fel zonnig weer in de zomer is het beter op de heetste uren van de dag, zo 
tussen 11 en 3 uur, een beetje te schermen 
om verbranding tegen te gaan.

En mochten onze cactusschalen door 
de intense inwerking van de zonnestralen, 
een wat doodse indruk gaan maken, geef 
dan eens een keer wat plantenmest, of haal 
alle planten uit de schaal en geef weer eens 
geheel nieuwe aarde.

Als we dan zo onze planten met „lief
de” weten te omringen, kan een goed resul
taat niet uitblijven, en zullen we veel ple
zier beleven van onze „gedoomde vrienden .

Fig. 76 — Een schaal met cactus
sen, op het eerste gezicht prachtig, 
maar veel te vol.

foto: Mevr. v. d. Leen—Knoef
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II. BONEFAAS

Planten voor beginners en gevorderden
Wanneer de succulenten eenmaal onze liefde hebben en we bovendien lid zijn 

geworden van Succulenta, dan is het steeds weer de vraag of het wel echt „liefde’ op 
het eerste gezicht was. Liefde dient gesteund en aangemoedigd te worden met goede 
raad en, wat heel belangrijk is, we willen wederliefde ontvangen in de vorm van groei 
en bloei.

Succes met groei en bloei is de beste stimulans voor alle liefhebbers, beginners

Fig. 77 — Notocactus scopa, zeer mooi rood, bruin, geel en wit bedoornd
foto: Bonefaas

zowel als gevorderden. Daarbij speelt de cultuur een grote rol en daarom is daaraan 
verderop een speciaal artikel gewijd. Daar gaat het in dit artikel dus niet om.

Ieder voorjaar speuren we naar de knoppen bij de cactussen, terwijl we in het 
najaar onze Conophytums, Lithops, Faucaria en andere geslachten inspecteren om de 
ontwikkeling van de knoppen te kunnen volgen. Zelden bloeit een plant in onze ver
zamelingen onverwacht. Het uitblijven van de bloei stelt te leur; juist voor een begin
nend liefhebber.

Toch is dat soms aan onze eigen fouten te wijten, alsmede ook wel aan de fou
tieve voorlichting. We hebben b.v. planten aangeschaft, die eerst op latere leeftijd 
bloeien. De planten zijn dan al vaak uit onze verzamelingen verdwenen, omdat ze te 
groot werden.

Aangezien alle liefhebbers zich om de één of andere reden moeten beperken wil
len wij hieraan eerst onze aandacht schenken.

Ruimtegebrek hebben alle liefhebbers vroeg of laat, maar meestal vroeg. Hoe
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groot we onze kas ook maken, indien we tenminste over een tuin beschikken, altijd 
raakt een kas vol. Voor hoge planten is geen kas hoog genoeg, ook niet wanneer deze 
10 meter is. Vele Euphorbia’s, Aloe’s, Cereussen enz., enz. moeten ieder jaar onthoofd 
worden, omdat ze anders de ruiten uit de kas zouden drukken.

Een andere beperking wordt ons opgelegd door lichtgebrek. Dat kan zijn, door
dat we onze liefhebberij op de vensterbank moeten beoefenen of doordat onze tuin, 
waarin we de kas hebben gebouwd, door hoge huizen of bomen is omgeven.

Zelfs in het gunstigste geval zullen we ons nog moeten beperken, omdat de licht
sterkte in ons, zover van de evenaar verwijderde land, veel geringer is dan op de na
tuurlijke vindplaatsen. De bedoorning van cactussen zal dan niet zo zwaar zijn en soms 
zelfs geheel wegblijven. Daardoor worden de planten zelfs onherkenbaar.

Nu behoeven we daarom niet te gaan treuren, want er zijn succulenten genoeg, 
die zich hier best thuis voelen. Immers niet alle cactussen groeien in het directe zon
licht en zo is het eveneens met de andere succulenten gesteld.

Een vaste regel is, dat bekende, maar zeldzame planten moeilijke planten zijn b.v. 
Toumeya papyracantha. Veel liefhebbers verloren deze soort reeds. Zulke planten kos
ten geld, vaak veel geld en begrijpelijk is, dat elke gevorderde liefhebber het wel eens 
met zo’n plant proberen wil. Hij weet, wat hem waarschijnlijk te wachten staat. De 
kostprijs dus direct afschrijven en bij verlies de leverancier niet kwaad aankijken. Nu 
geldt dit niet alleen voor Toumeya papyracantha. Er zijn nog veel meer moeilijke plan
ten. W e denken daarbij maar aan Frailea asterioides, Mammillaria sinistrohamata, 
Tavaresia grandiflora, Anacampseros papyracea, Crassula barbata en vele andere. 
Vele kwekers en liefhebbers, overal ter wereld, probeerden reeds deze planten te cul
tiveren. Het resultaat kent u: ze zijn nog steeds zeldzaam.

Importplanten zijn vaak zeer moeilijk en we beginnen daar dus niet eerder aan 
dan nadat we de nodige ervaring hebben opgedaan en er met mensen met ervaring 
over hebben gesproken. Overigens moeten we ons niet blind staren op die dichte 
bedoorning van pas geïmporteerde cactussen. De plant mist in de meeste gevallen al 
drie maanden de wortels. De planten worden meestal niet uitgegraven, maar gewoon 
afgestoken. Ze worden in de zon gedroogd, in de warmte vervoerd, ingepakt en dan 
eindelijk verscheept. Wat hier dan aankomt is dus verdroogd en niet meer te verge
lijken met de plant van drie maanden te voren. Meestal zal de bedoorning zich daarna 
bij ons, door de geringere hoeveelheid licht, veel zwakker ontwikkelen, waardoor het 
algehele aanzien van de plant er zeker niet fraaier op wordt.

Wat gaan we nu wel verzamelen ? Wel eenvoudig die planten, waarvan een rede
lijk succes verwacht mag worden met groei en bloei en die zich zullen houden binnen 
de afmetingen van onze beperkte ruimte.

Al naar gelang van de plaats, die we hun kunnen geven zullen we er een aantal 
gaan noemen. Allereerst voor de kamercultuur en het spreekt vanzelf, dat deze planten 
ook geschikt zijn voor de kascultuur.

Bij de „vetplanten” is zeer veel keus, geschikt zijn alle Haworthia’s, klein blijvende 
planten, die met weinig zon genoegen nemen. Heel mooie soorten zijn Haw. fasciata, 
Haw. margaritifera, Haw. tessellata, Haw. limifolia, Haw. reinwardtii en vele andere. 
Alle genoemde soorten zijn niet moeilijk. Zeldzaam, en dus wel moeilijk, zijn Haw. 
truncata en Haw. maughanii.

Vele, maar lang niet alle Aloe’s zijn geschikte kamerplanten. Niet alle; niet om
dat ze moeilijk zijn, maar omdat ze zo groot worden. Geschikte soorten zijn Aloë varie
gata (deze soort groeit in de kamer meestal beter dan in een kas), Aloë ferox, deze 
wordt in de natuur veel groter dan in de cultuur en is mooi blauw van kleur, Aloë 
mitriformis, Aloë humilis, Aloë spinosissima (een mooie hybride).
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Fig. 78 — Mooie planten, maar te groot voor onze kasjes of kamers. 1. Echinocactus 
grusonii, 80 cm middellijn; 2. Neobuxbaumia polylopha, tot 10 meter hoog; 3. Aloë 
marlothii, bladeren meer dan 1 meter lang.

(foto: Bonefaas). Collectie J. Mamier-Lapostolle

Het geslacht Gasteria telt ook vele geschikte soorten voor de kamer. Een aan
tal Crassula s, doch zeker niet alle, zijn gemakkelijke planten. Crassula portulacea 
is de meest verspreide kamerplant. Ze wordt ongeveer om het andere huis gevonden. 
Ook Cras, lycopndioides, Cras, justus-corderoyi, Cras, schmidtii, Cras, picturata en 
Cras. sodalis zijn plantjes, waarvan we veel plezier beleven zullen.

Vele Echeveria’s komen in aanmerking. Ze vragen wel een zo licht moge- 
Hjke plaats. Met weinig water en een lange rustperiode, d.w.z. zonder water, houden 
we mooie gedrongen planten. Mooi en geschikt zijn bijvoorbeeld Pachyveria X schei- 
deckeri, Echeveria derenbergii, E. agavoides, E. elegans, E. pulvinata en de cultivar 
van deze soort ’Ruby’. Deze laatste is een „harige” soort, die in de rustperiode prachtige 
rode randen aan de bladeren heeft.

Alle geschikte vetplanten opsommen is ondoenlijk (ook al wegens plaatsgebrek), 
want er zijn nog vele geschikte soorten. Moeilijker, doch niet direct ongeschikt zijn de 
Lithops, Faucaria’s en andere Mesems.

Euphorbia milii (splendens), de Christusdoorn, is zeker een goede kamerplant, 
maar Euphorbia obesa, Euph. meloformis en Euph. bupleurifolia met vele andere, 
zijn moeilijke planten, doch er zijn ook nog tal van gemakkelijker soorten. Cotyledon 
undulata is mooi, maar voor de kamer ongeschikt.

Tot zover de vetplanten, waarbij gezegd moet worden, dat er nog vele geschikte

157



soorten zijn, zoals Adromischus, Aeonium, Ceropegia, Hoya, Oscularia, Senecio, Sino- 
crassula, enz., enz.

Cactussen voor de kamer stellen ons voor grotere problemen en de keuze is zeker 
meer beperkt.

Geschikt zijn vele Rebutia’s. Wij moeten wel iets doen aan spintbestrijding, maar 
dat is een heel apart onderwerp. Verder alle normaal verkrijgbare Mammillaria s, 
waarbij opgemerkt wordt, dat Mam. erythrosperma een lastige soort is, vooral in de 
winter. Witbedoornd zijn: M. hahniana, Al. albilanata, M. bravoae, Al. woodsii, M. 
fuauxiana, M. hocasana en vele andere. Geel bedoornd : M. camptotricha, M. pringlei, 
M. densispina e.a. Rood bedoornd: vele Al. rhodantha, terwijl er ook nog zwart 
bedoornde zijn. Alam . wildii is een plant, die maanden lang bloeit.

Vele Gymnocalyciums, zeker de in de handel zijnde soorten, zijn geschikte kamer
planten. Epiphyllum (Phyllocactussen) en lidcactussen zijn goede kamerplanten. Ze heb
ben prachtige bloemen en bloeien gemakkelijk, wanneer we maar de rustperiode in 
acht nemen. Gestekte planten bloeien zelden hetzelfde jaar nog.

Vanzelfsprekend moeten we ook wat entstammen kweken. We kunnen het best 
proefondervindelijk vaststellen, welke entstam zich bet best onder de gegeven omstan
digheden ontwikkelt. We beginnen dus met enkele planten van Trichocereus spachia- 
nus, Trichocereus pachanoi en Eriocereus (Harrisia) jusbertii op te kweken. De soort, 
die zich het best door ons laat kweken houden we daarna aan en die gebruiken we 
als entstam. De gevorderden weten wel, dat er ook nog op andere onderstammen ge- 
ent wordt. Onder meer op Corryocactus melanotrichus, Trichocereus lamprochlorus en 
bijvoorbeeld voor zaailingentingen op Cereus peruvianus en Pereskiopsis spathulata. 
Maar de beginner maakt voorlopig maar een keuze uit de drie eerder genoemde soorten.

Alweer moeten we ons gaan beperken, want een complete opsomming van alle 
geschikte soorten zou nog vele pagina’s vullen. Om nog enkele geslachten te noemen:

alle Notocactussen zijn 
aanbevelenswaardig, even
als Eriocactus en Brasili- 
cactus; Aylostera en Mala- 
cocarpus zijn eveneens 
twee geslachten van mooie, 

gemakkelijk bloeiende 
planten. Voor de gevor
derde kasbezitter zijn er 
uiteraard nog veel meer 
mogelijkheden. We noe
men nog de geslachten 
Neolloydia, Neoporteria, 
Pyrrhocactus, Parodia, Co- 
ryphantha en Lobivia. Wil
len we moeilijker soorten, 
dan zijn daar nog de Co- 
piapoa, Melocactus, Lo- 
phophora, Tephrocactus en 
vele andere.

Fig. 79 — Astr. ornatum; 
één van de vele Astro- 
phytums die een sieraad 
zijn in elke verzameling.

foto: Bonefaas

158



P. K. VAN ARKEL

Het kweken van cactussen in platte bakken
Men kan de cactusliefhebbers naar hun kweekmethoden onderbrengen in drie 

groepen. Als eerste groep wil ik noemen hen, die in een zonnige tuin een kasje heb
ben. De leden van de tweede groep kweken hun planten in platte bakken. De derde 
groep is die van de kamerkultuur. Onder de leden van deze laatste grote groep, zullen 
er ongetwijfeld zijn, die bij nadere beschouwing, toch wel in de gelegenheid zijn in 
de zomermaanden hun planten in platte bakken onder te brengen. Deze zijn het aan 
wie ik dacht toen ik, voor ik begon te schrijven, de inhoud van dit artikeltje overdacht. 
Zij die na lezing hiervan overgaan tot aanschaffing van een platte bak zullen van hun 
besluit geen spijt hebben.

Voordelen. — Er zijn veel voordelen te noemen bij het kweken in platte bakken.
1. Men heeft het luchten van de planten goed in de hand.
2. De planten staan dicht bij het glas, zij ontvangen dus veel licht.
3. De planten kunnen van directe zonbestraling genieten door het dekraam weg 

te nemen.
4. Evenzo kunnen zij van een milde regen profiteren.
5. Men kan in de bak met goed resultaat zaaien.
6. De planten krijgen een natuurlijke habitus en prachtige, forse bedoorning, 

terwijl de bloei rijk is.
7. Men kan de planten goed afharden, waardoor zij gemakkelijk door de winter 

komen. Verscheidene malen hebben mijn planten ± 4 °  vorst zonder schade 
doorstaan.

Nadelen. — Er zijn ook enkele nadelen.

1. In het voorjaar moet men de planten in de bak brengen en in de herfst 
weder in huis halen.

2. Men moet zich beperken tot niet al te grote planten. Doch het aantal soor
ten, dat zich leent voor bakkultuur, is zo groot, dat men bij juiste keuze en 
goede voorlichting, veel kan genieten van deze planten.

Platte bak in de tuin. — Beschikt men over een zonnig tuintje dan kan op een
voudige wijze een bak worden aangebracht. Zo mogelijk plaatst men de bak tegen een 
zuidmuur, waardoor het mogelijk is het dekraam tegen de muur op te klappen en 
vast te zetten met een windhaak. Deze bakken zijn als betonnen bakken in de handel 
verkrijgbaar. Iemand die wat van timmeren afweet kan een houten bak zelf maken. 
Voor de wanden van de bak neme men niet te dunne planken. In de vier hoeken komen 
vierkante stijltjes voor bevestiging van de planken en, door ze wat langer te nemen 
dan de bak hoog is, voor het in de grond vastzetten van de bak. Het dekraam, liefst 
zonder roeden, wordt met scharnieren aan de achterwand bevestigd met aan de voor
zijde een windhaak om het opwaaien te voorkomen. Zowel één van de korte- als van 
de lange zijde van de bak kan als achterwand dienen. Eventueel kan voor de zijwan
den asbestplaat worden gebruikt, dat niet aan verrotting onderhevig is. Om de levens-
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duur te verlengen moet de bak tweemaal met grondverf en éénmaal met dekverf wor
den geverfd. Bij het opstellen van de bak zorge men er voor dat de voorzijde lager 
ligt dan de achterzijde en dat de grond in de bak ongeveer 15 cm hoger ligt dan daar 
buiten.

Broeilaag. — W il men de planten reeds vroeg naar buiten brengen, dan kan om
streeks februari in de bak een broeilaag worden aangebracht. Hiertoe grave men de 
grond tot minstens een % m uit, en dit gat vuile men met paardenmest en /o f blade
ren. Steeds aanstampen en bijvullen is noodzakelijk om inzakken van de grond te 
voorkomen. Na het aanbrengen van de broeilaag wordt deze met een laagje grond 
afgedekt, waarna de bak wordt gesloten. Men boude de bak gesloten, totdat de grond

Fig. 80 — Een platte bak, vindingrijk gemaakt; aan alle zijden zijn 
de planten te bereiken.

foto: van Arkel

gaat dampen en de dekruit beslaat, waarna iets gelucht kan worden. Na ongeveer 3 
weken zal de warmteontwikkeling zo groot zijn, dat we de planten in de bak kunnen 
brengen. Zo nodig brengen we nog wat grond aan tot de vereiste hoogte bereikt is. 
De aldus verkregen bak met warme voet is gunstig voor het aanslaan van de planten 
en het vormen van een goed wortelgestel. Bij late strenge vorst wachte men met het 
naar buiten brengen van de planten tot deze geweken is.

Platte bak op het dak. — Is het woonhuis voorzien van een plat dak, dan kan even
eens een platte bak worden aangebracht. Men kieze hiervoor een bak zonder broei
laag. De constructie kan in grote lijnen gelijk zijn aan die, welke hiervoor werd om
schreven.

Bak op het balkon. — Heeft men een zonnig balkon, dan kan men met veel succes 
de planten in een balkonbak onderbrengen. Mijn ongeveer 10 jaar oude balkonbak is 
nog in goede staat, is opgesteld op een 80 cm hoge stelling en wordt in de winter 
opgeborgen. In principe is het een luxe uitvoering van de hiervoor beschreven bak,
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doch voorzien van een 10 cm hoge zinken binnenbak. Boven de binnenbak zijn de 
zijwanden voorzien van glazen ruiten, terwijl de voorzijde bestaat uit een uitneembare 
glasplaat. Het dekraam is opklapbaar en op elke gewenste hoogte in te stellen. De 
ruiten van het dekraam steken aan de voorzijde wat uit. Door de voorplaat weg te 
nemen en het dekraam gesloten te houten kan op regenachtige dagen toch goed wor
den gelucht. Dit laatste is bij het afharden van de planten van veel belang. De hoogte 
van de stelling is zo gekozen, dat het glas in de zijwand boven de balkonmuur uit
steekt. De maten van de bak zijn aangepast aan het balkon. Ook in mijn stadstuintje 
heb ik een dergelijke bak met stelling geplaatst en wel tegen een zuidmuur. Een en 
ander geeft een zeer bevredigend resultaat.

Bak op de balkonmuur. — Mijn beste bak staat op de balkonmuur. De bak is 40 
cm breed en 120 cm lang en is eveneens voorzien van een zinken binnenbak. De wand

Fig. 81 — Een keurig vervaardigde platte bak; het gedeelte aan de 
rechterzijde is geheel ingericht voor Phyllocactussen.

foto: van Arkel

aan de tuinzijde bestaat uit twee vaste glazen ramen, de balkonzijdewand uit twee 
naar beneden draaiende ramen, terwijl de beide zijwanden bestaan uit uitneembare 
glazen platen. Het schuin aflopende dak wordt gevormd door twee afneembare glas
platen. Een en ander is zo geconstrueerd, dat inregenen of lekken niet kan plaats vinden. 
Drie vertikale stijltjes en één horizontaal liggertje geven zeer weinig schaduw op de 
planten. Bij weggenomen ruiten en neergeklapte deurtjes staan de planten geheel in 
de open lucht. Het geheel geeft dus een minimum aan schaduw en een maximum aan 
licht en lucht.

Bak in de tuin voor Phtjllo’s. — Als Phylloliefhebber had ik behoefte aan een 
grote en hoge bak. Na enig beraad en wat tekenwerk is volgens ontwerp een betonnen 
bak vervaardigd van de volgende afmetingen: lang 180 cm, breed 90 cm, hoogte ach
terwand 90 cm en hoogte voorwand 60 cm. De bak is aan de bovenzijde voorzien van 
een houten raam, waarop de twee dekramen rusten. Beide dekramen hebben een
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ruit van 95 X 80 cm en zijn, aan de achterzijde scharnierend, naar boven opklapbaar. 
De dekramen zijn voorzien van een beschermend raam van volièregaas met kleine 
maaswijdte. Aan de voorzijde zijn twee naar boven uitschuivende ramen aangebracht, 
welke bij opgeklapte dekramen kunnen worden uitgeschoven. Twee lattenrekken zijn 
beschikbaar voor het schermen, welke kunnen worden opgelegd zowel bij gesloten 
als bij geopend dekraam. Ook deze bak is geplaatst tegen de zuidmuur, waardoor de 
bak, zowel in het voorjaar als in het najaar, nog wat zonlicht krijgt.

Kuituur. — Ik kweek in de balkonbakken alle kleinblijvende cactussen. Bij het in 
de bak brengen van de planten worden de potjes in de nog bijna droge tabletaarde 
geheel ingegraven. De datum van het naar buiten brengen is afhankelijk van de weers
gesteldheid. Direct na het in de bak plaatsen wordt geschermd. Dit schermen ge
schiedt in afnemende mate. Als de planten zich aan de zonbestraling hebben aange
past wordt niet meer geschermd. Om de natuurlijke vorm van de planten te bewaren, 
breng ik de planten langzaam aan de groei en laat ik ze niet snel groeien. Door in de 
eerste tijd niet te veel water te geven, al naar de weersgesteldheid meer of minder 
te luchten en eerst bij uiterste noodzaak af te dekken heb ik dit geheel in de hand. 
Als de planten goed aan de groei gekomen zijn, wordt steeds gelucht. Eerst door het 
dekraam op een kiertje lucht te zetten, later door de voorruit er uit te nemen en uitein
delijk alles open te zetten. Bij lange regenperioden wordt het dekraam gesloten, een 
enkel buitje op de planten doet wel goed. De watergift is afhankelijk van het weer, 
aangezien er bij veel zon ook veel water verdampt. In het midden van de zomer 
krijgen mijn planten het meeste water. Na augustus ga ik de watergift verminderen 
totdat ze eind september geen water meer krijgen, ’s Nachts sluit ik dan het dekraam 
en als er nachtvorsten optreden gaat ook de voorruit dicht. Bij meer strenge nacht
vorst dek ik de bakken met jute zakken.

Ook de datum van het binnenhalen van de planten kan men niet van de kalender 
aflezen. Veelal gaan in de loop van november de planten naar binnen. Voorheen kre
gen ze dan een plaats op de zolder en wel in dezelfde bakken. Sinds enkele jaren heb 
ik echter op de zolder een ruimte met twee tabletten en veel licht waarin de planten 
kunnen overwinteren. Deze ruimte houd ik des nachts, door middel van electriciteit, 
op minimum +  5° C.

De grote betonnen bak benut ik voor de helft voor het onderbrengen van Phyllo’s 
en voor de andere helft voor het kweken van entstammen en enkele andere planten. 
Als regel komen de Phyllo’s eerst na de bloei in de bak te staan, waar zij verscheidene 
malen weer opnieuw gaan bloeien. De planten, welke geen tekenen van bloei verto
nen, komen eerder in de bak te staan. De grond in de bak wordt steeds vochtig gehou
den, doch niet te nat. Gedurende de zomer wordt deze helft van de bak steeds ge
schermd, hetzij met gesloten, hetzij met geopend dekraam. De takken van de Phyllo’s 
voelen gedurende de zomer wat slap aan, doch in september en oktober worden zij 
weer stevig en vet. Omstreeks eind oktober en begin november krijgen ze dan een 
plaats in de indirect verwarmde voorkamer of niet verwarmde logeerkamer.

Zijn de entstammen goed aan de groei en staan zij flink gespannen, dan worden 
zij als regel, tot aan de potrand ingegraven, in de tuin gezet. Zij groeien dan bijna niet 
meer maar blijven vol en vet.

In de winter krijgen de vetplanten van het rotspartijtje een plaats in deze bak, 
althans die soorten welke vorst kunnen verdragen. Zij worden in eternietbakken ge
plaatst die op stenen komen te staan om het optrekken van vocht te voorkomen. Door 
middel van een lat onder de dekramen wordt de gehele winter voor voldoende lucht 
gezorgd om schimmelvorming te voorkomen.
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B. K. BOOM

De benaming der Succulenten
Wanneer iemand met de succulentenliefhebberij is begonnen en een aantal planten 

bijeengebracht heeft, zal hij zich spoedig gaan afvragen, hoe al deze succulenten heten. 
Veelal zal hij er namen bijgekregen hebben en mogelijk zullen deze hem er toe bren
gen eens in boeken te gaan snuffelen om wat meer over deze planten te weten te 
komen. Hij zal er ook met andere liefhebbers over praten en dan zal hij zeer waar
schijnlijk al spoedig een wat onbehagelijk gevoel krijgen: er zijn zo veel succulenten 
en zo veel namen; hoe is dat alles te onthouden ? Bovendien zal hij ontdekken, dat 
men het over vele namen niet eens is en hij zal ervaren, dat dezelfde planten onder 
verscheidene namen in cultuur zijn en dat iedere liefhebber beweert, dat zijn naam de 
juiste is.

Ik kan me voorstellen, dat men hierop aanvankelijk met een zekere onverschillig
heid zal reageren, het gaat toch om de planten en niet om de namen ? Maar spoedig 
blijkt dan toch, dat men niet zonder deze namen kan, want hoe willen we anders over 
de planten spreken, hoe moet men aanduiden welke planten men graag zou willen 
hebben en blijven dan de ruillijsten niet ontoegankelijk ?

Bovendien is een nette en juiste etikettering een naamkaartje voor de verzamelaar; 
eigenlijk is iedere liefhebber wel wat ijdel en laat hij gaarne zien, dat zijn verzameling 
een zeker peil heeft bereikt.

Plantennamen zijn steeds in het latijn (of gelatiniseerd grieks) gesteld. Natuurlijk 
zouden we ons ook wel kunnen bedienen van onze eigen taal; zulke volksnamen bestaan 
er ook wel bv. paascactus, rotscactus, vetkruid, levend steentje, maar in het internatio
nale verkeer komen we daarmede niet ver.

Voor de wetenschap heeft zich in de loop der eeuwen het latijn als internationale 
taal ontwikkeld en de namen van dieren, planten, mineralen, chemische stoffen als
mede de technische termen zijn in het latijn gesteld. Het latijn heeft als internationale 
taal o.m. dit voordeel, dat het voor ieder aanvaardbaar is; er is toch geen enkele ame- 
rikaan, die het russisch als zodanig zal aanvaarden en er is geen rus, die bereid is zijn 
planten in het engels aan te duiden.

Voor ieder der bovengenoemde groepen (dieren, planten, etc.) heeft men een 
systeem van benaming in het leven geroepen en om er voor te zorgen, dat geen ver
warring optreedt, heeft men voor iedere groep een code opgesteld, waarbij deze naam
geving wordt geregeld. Zo hebben we voor de botanische nomenclatuur een code, die 
van 1904 dateert en die na verscheidene, soms ingrijpende wijzigingen tot nog toe 
niet alleen geldig is, maar door iedere botanicus en liefhebber, die zich respecteert, 
wordt gebruikt. Ook voor de namen van gekweekte planten bestaat zo’n code.

Dit betekent natuurlijk niet, dat nu alles koek en ei is in de nomenclatuur; o neen, 
liefhebbers van succulenten weten wel beter en zij staan gaarne klaar om de botanici 
te verwijten, dat zij, ondanks deze code, er nog niet in geslaagd zijn de namen te 
stabiliseren.

Op de oorzaken daarvan wil ik niet te veel ingaan; het probleem is niet zo een
voudig, want we werken met levende organismen, die een grote variatie vertonen en 
wij willen alleen maar trachten enige wetmatigheid voor hun rangschikking te vinden. 
Bovendien is het toepassen van de code een kwestie van ervaring en vooral bij lief
hebbers ontbreekt het daaraan nog al eens.

Voordat ik nu op deze kwesties nader in ga, eerst iets over de namen zelf. Soor
ten worden benaamd met twee woorden; eigenlijk is het daarbij zoals bij mensen; leden
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van één familie hebben dezelfde achternaam, maar verschillen in de voornaam. Namen 
van plantensoorten bestaan uit de geslachtsnaam en de aanduiding van de soort, bv. 
Cereus (geslachtsnaam) peruvianus (soortaanduiding), hetgeen betekent: de peruviaanse 
kaarscactus. De delen staan in het latijn dus net andersom dan in het nederlands. Er 
zijn nog andere Cereus-soorten en die hebben dan dezelfde geslachtsnaam, maar een 
andere soortaanduiding, bv. Cereus chalybaeus.

Hier komen nu reeds de moeilijkheden, want wat is een geslacht en wat is een 
soort. Waren de meningen hierover maar gelijk, dan zouden er wat de benaming be
treft niet zo veel moeilijkheden zijn. Maar niet alle plantkundigen hebben over de

Fig. 82 — Bak met 
jonge planten dui
delijk en duurzaam 
geëtiketteerd.

foto: I.V .T .

Fig. 83 —  Zaailin
genbak, de num
mering door cijfers 
is vooral in de eer
ste periode van be
lang.

foto: I.V .T.

inhoud van geslachten en soorten dezelfde opvatting. Een voorbeeld: tegenwoordig ver
deelt men algemeen de grote cactusgeslachten in een aantal kleinere; dat dit moet 
gebeuren is voor iedereen wel duidelijk, maar over de wijze waarop deze verdeling 
moet geschieden, bestaan de meest uiteenlopende meningen. Zo kan men het 
geslacht Opuntia al of niet verdelen in kleinere geslachten. Voor wie niet splitst heet 
de bekende negerhand: Opuntia clavarioid.es, voor wie het wel doet : Austrocylin- 
dropuntia clavarioides. Een zeer bekende geelbloeiende bolcactus kan men Echinopsis 
aurea, Lobivia aurea en Pseudolobivia aurea noemen al naar gelang de opvatting, die 
men geeft; zo zijn er wel voorbeelden te vinden, waarbij men te kiezen heeft uit zes 
namen.

De liefhebber voelt zich nu bedrogen : hij wenst toch één naam voor zijn plant 
en niet twee of meer en hij verlangt, dat de botanici dit definitief uitzoeken. Hij zal 
zich evenwel dienen te realiseren, dat dit een onoplosbaar vraagstuk is, omdat de per
soonlijke opvattingen over de waarde van kenmerken hier een rol spelen. Hij zal er
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aan moeten wennen, dat één soort aangeduid kan worden met meer dan één naam. En 
hij zal voor zijn etiketten een keuze moeten doen en daarbij ziet hij zich geplaatst voor 
grote moeilijkheden. Immers bij de keuze wordt van hem een oordeel gevraagd over 
systematische kwesties en vooral de beginners kunnen daarover nog geen oordeel 
hebben.

Daarom is het het eenvoudigste bepaalde handboeken te volgen. Voor vetplanten 
is het driedelige handboek van J a c o b s e n  het meest geschikt; hiervan bestaat een 
Duitse en een Engelse uitgave; de laatste is de meest recente en de beste. D it boek 
heeft voornamelijk w aarde als namenlijst; achter de namen staat wel een beschrij
ving, m aar daaraan hebben we in vele gevallen niet zo heel veel; er staan nog al wat 
plaatjes in, die de liefhebber zeker een eind op weg kan helpen.

Voor cactussen hebben we het 6-delige handboek van B a c k e b e r g ;  dit boek 
geeft heel w at meer informatie dan dat van J a c o b s e n ,  m aar hier is het moeilijke, 
dat zijn determinatietabellen voor het merendeel onbruikbaar zijn en zijn benamings- 
systeem door de botanici niet kan worden aanvaard. Toch kan de liefhebber zich aan 
dit boek houden en wanneer hij zich w at meer in de cactussen heeft verdiept en hij 
op bepaalde gebieden tot oordelen bevoegd meent te zijn, kan hij de namen wijzigen.

Fig. 84 — W el du idelijke! m aar 
lelijke e tike tte ring . foto: i.v.T.

Fig. 85 — Te grote e tik e tten  
foto: I.V.T.

M aar men moet wel in het oog houden, dat het werken met handboeken m aar 
een begin is; het zijn de tijdschriften, die de liefhebber zijn kennis moeten bijbrengen 
en hij zal moeten trachten alles te  lezen, w at er over een bepaald onderwerp is ge
schreven. Deze tijdschriften zijn in Nederland vrijwel alle aanwezig en wanneer men 
eenmaal m et het literatuurspeurwerk is begonnen, weet men spoedig alles te vinden.

H et identificeren van de planten aan de hand van de literatuur is een onderwerp 
op zich zelf; daaraan zal de beginnende liefhebber zich nog niet kunnen wijden.

W anneer de liefhebber dan m et zijn namen in het reine m eent te zijn, zal hij deze 
op etiketten willen aanbrengen. Hier komen we ook al weer aan een moeilijk onder
werp. Zo lang mensen planten hebben verzameld, hebben zij zich het hoofd gebroken 
over een goedkope en duurzame etikettering en ondanks het feit, dat wij al bijna 200 
jaar ervaring hebben is de etiketteringstechniek zich nog steeds aan het ontwikkelen. 
Tot voor kort werden algemeen de bekende gele steeketiketten gebruikt, waarop met 
een speciaal watervast potlood werd geschreven. Deze methode is nu vrijwel verlaten; 
gele etiketten worden alleen nog maar gebruikt om voorlopig een naam bij planten 
te zetten. H et draait nu vooral om de duurzaamheid van het materiaal, zowel van het 
etiket zelf als van het potlood. Er zijn er, die zweren bij w it plastic en gewoon pot
lood; dit schijnt inderdaad zeer duurzaam te zijn, m aar het staat in de collectie niet
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zo netjes. We moeten toch oppassen, dat de naambordjes niet te veel opvallen; liet zijn 
alweer de planten, waarom het gaat en de namen zijn alleen bestemd voor hen, die 
daarvoor interesse hebben. Ook de grootte en de kleur van het etiket is van belang; 
ik ken verzamelingen, waar in kleine potjes grote, witte etiketten staan, zo op de ma
nier van een oorlogskerkhof. Men ziet eerst de etiketten en dan de planten. Persoonlijke 
smaak en gevoel voor verhouding zal in de meeste gevallen wel bepalen, hoe de etiket
tering wordt aangebracht. Ons bevalt het beste een aluminiumetiket; dit is niet duur, 
onopvallend en bij gebruik van de juiste inkt zeer duurzaam.

Bij het schrijven van de namen moet er nog op gewezen worden, dat men steeds 
in dezelfde richting schrijft en bij voorkeur van de top af. Men komt dan bij lange 
namen altijd uit en doordat de leesrichting steeds dezelfde is, voorkomt men het hin
derlijke draaien met het hoofd.

Bizonder aangeraden moet worden zijn planten te nummeren en daarvan op een 
lijst of een kaartsysteem de bizonderheden op te tekenen. We weten dan altijd waar 
een plant vandaan komt; de meeste liefhebbers beweren wel, dat ze dit zonder num
mer ook wel weten, maar het geheugen is niet zo betrouwbaar als een kaart; boven
dien tasten opvolgers omtrent de herkomst geheel in het duister en vaak gaan kostbare 
gegevens met de verzamelaar in het graf. Beginners zullen dit mogelijk wat overdre
ven vinden, maar niemand weet hoe belangrijk zijn verzameling nog kan worden.

Een goed bijgehouden administratie lijkt me onontbeerlijk, omdat men dan alle 
gegevens van een plant bijeen kan brengen, zowel de waarnemingen van groei en bloei, 
die men in de loop der jaren heeft verricht, als hetgeen men uit de literatuur heeft 
opgepikt.

Maar het bijhouden van een kaartsysteem is een vrij vervelende arbeid en men 
komt er niet altijd toe; maar dit is geen reden het geheel achterwege te laten.

J. C. VAN KEPPEL

Winterharde succulenten voor de tuin
Het is opmerkelijk dat veel liefhebbers menen dat men slechts dan onze hobby 

kan beoefenen als men de beschikking heeft over een kas. Daar het bouwen van een 
kas nu eenmaal niet direct binnen ieders bereik ligt, is de animo na een poosje vaak 
dermate gezakt, dat men er maar weer de brui aan geeft. Dit is jammer en onnodig als 
men weet dat het mogelijk is om met weinig kosten een vrij grote collectie succulenten 
bijeen te brengen, indien men maar een zonnig gelegen hoekje in de tuin heeft.

Om zo’n hoekje zo aantrekkelijk mogelijk te houden, maken wij er een rotsbor- 
dertje van en hogen wij dit enigszins op, waarbij er voor gezorgd wordt dat wij een 
helling krijgen die zoveel mogelijk op het zuiden ligt. Ligt de tuin vrij hoog boven de 
grondwaterspiegel dan is het al erg eenvoudig, wij brengen dan zonder meer de grond 
aan; is de tuin vochtig en de grond tamelijk zwaar, zodat het vocht niet zo spoedig 
wegzakt, dan mengen wij eerst wat geklopte steenpuin, kolengruis e.d. door de grond 
zodat een goed doorlatend geheel verkregen wordt.

Dit is van het grootste belang, daar de succulenten buiten nooit te lang vochtig 
mogen staan, daar dit, behalve veel te sterke groei, ook het gevaar van rotting (vooral 
in de winter) met zich medebrengt.

Hebben wij onze grond zover klaar, dan kunnen wij de rotsstenen en beplanting 
aanbrengen. Eerst plaatsen wij de stenen, die als het maar enigszins kan van natuur
lijke oorsprong moeten zijn. Het mooiste zijn de gele of grijze natuurstenen, die zo 
geplaatst moeten worden, dat zij de achterliggende grond tegenhouden, dus niet met
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een punt, maar zoveel mogelijk met een vlakke zijde boven. Op deze manier krijgt 
men een aantal vlakke terrasjes met een verval ervoor, zodat de kruipende planten, 
die achter de steen geplant worden, over de steen naar beneden kunnen groeien. 
Aan de voet van de stenen kan men dan weer minder sterke groeiers planten, waar
door het wortelgestel tegen uitdroging en te sterke zonbestraling beschermd wordt. 
Men kan ook gebruik maken van natuurlijke holten in de stenen om daarin Semper- 
vivums e.d. te planten. Men zal versteld staan van de mooie gedrongen groei en de 
prachtige kleur die deze planten hierin krijgen en behouden. De mooiste vorm en lig-

Fig. 86 — Sedum spathulifolium cv. ’Purpureum’ Een fraaie Sedum, 
die het best tot haar recht komt op een zonnige, goed doorlatende 
standplaats, daar zij in de winter gevoelig is voor teveel vocht.

foto: Van Arkel.

ging van een éénzijdige succulentenhelling is enigszins lang gerekt, lopend van noord 
naar zuid of van oost naar west, maar een en ander hangt natuurlijk samen met de 
ruimte waarover men beschikt. Bij een tweezijdige helling kan men ook op de rninst- 
gunstige kant verschillende schaduwverdragende succulenten planten.

Wat gaan wij planten in ons succulententuintje ?
Allereerst brengen wij onze vaste beplanting van winterharde soorten aan. Helaas 

zijn er niet veel cactussen die het in ons klimaat uithouden, maar toch zijn er wel 
enkele winterharde Opuntia’s die wij voor ons doel kunnen gebruiken o.a. Opuntia 
polyacantha, O. rhodantha, O. vulgaris, O. rafinesquei en O. phaeacantha. (Zie Suc
culenta 1952, 56 en 100). De Opuntia’s komen op de hoogste plaatsen zodat een zo 
droog mogelijke standplaats in de winter verkregen wordt. Dankbaar plantmateriaal 
vinden wij in het geslacht Sedum. Daar sommige Sedums wat meer vocht en schaduw 
kunnen verdragen kunnen deze soorten op wat minder gunstige plaatsen gebruikt wor
den. Hier volgen enige aanbevelenswaardige soorten, verdeeld naar groeiwijze en blad- 
vorm in de volgende groepen :

1. Lage, ±  zoden vormende planten met rolronde bladeren :

S. hithynicum (algemeen in cultuur als S. glaucum), zeer laag en met lichtblauw- 
groene bladeren; bloemen 6-tallig, wit, in juni.
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S. lydium, wijkt van de vorige af door de groene bladeren, die in de winter brons
kleurig rood verkleuren; bloemen 5-tallig.

S. anglicum, eveneens laag en met witte bloemen, maar de bladeren zijn hier dik 
en kort; deze soort zaait zich zeer gemakkelijk uit en leent zich daarom bizonder tot 
het gebruik in rotspartijen.

S. album  heeft een meer kruipende groeiwijze, vrij grote (tot 15 mm lange) groene 
tot bruine bladeren en witte of rosé bloemen in tuilen; bij cv. Murale zijn de blade
ren bruin en de bloemen licht rosé.

S. acre, de bekende muurpeper uit onze duinen; de bladeren smaken scherp en 
zijn kort; de bloemen zijn geel, hebben uitstaande vruchtbeginsels en verschijnen in juni; 
de plant leent zich heel goed tot verwildering op droge plaatsen.

S. boloniense (syn. S. mite) wijkt van de voorgaande af door de forsere groei
wijze en de in 6 rijen geplaatste bladeren, die niet scherp smaken; bloemen geel, met 
niet uitstaande vruchtbeginsels.

S. rupestre (syn. S. reflexum), Tripmadam genaamd, naar de bloeiwijzen, die vóór 
de bloei aan de top gebogen zijn; kruipende plant met langgesteelde bloeiwijzen met 
gele bloemen; van deze soort is een monstrueuse vorm in cultuur.

S'. sediform e (syn. S. altissimum) lijkt op de voorgaande, maar heeft steeds rechtop
staande bloeiwijzestengels met lichtgele bloemen.

S. douglasii vormt langs de stengels korte, ±  opstaande zijrozetten, waardoor de 
planten een gesloten karakter verkrijgen; bladeren groen, in de winter fraai rood ver
kleurend; bloemen donkergeel in juli.

2. Lage planten (5—30 cm hoog) met vlakke bladeren :
S. kamtschaticum, kruipende plant met spatelvormige, getande bladeren en vrij 

brede, schermvormige bloeiwijzen met gele bloemen in juni-sept.; mooi is de cv. Varie
gatum’ met geelgerande bladeren.

S. spurium, daarvan afwijkend door de rode, rosé of witte bloemen; zeer mooi is 
de cv. ’Purpurtepnich’ met purperrode bladeren, bloemen en vruchtbeginsels; verdraagt 
lichte schaduw.

S. ellacombianum  met opgaande stengels en lichtgroene bladeren; deze soort komt 
in cultuur vaak voor als S. selskianum.

S. spathulifolium, zeer mooie lage, groenblijvende soort met dikke, grijze bladeren 
en gele bloemen in juni-juli; vooral bekend is de cv. 'Purpureum’, met bronskleurige 
tot dof purperrode bladeren.

S. anacampseros, stengels liggend tot opstijgend met fraaie grijsachtig blauwe 
bladeren en zeer dichte, bijna kogelronde bloeiwijzen met licht lila bloemen in juli-aug.

S. ewersii, bladverliezende soort met bijna ronde, licht blauwgroene, aan de rand 
vaak rood getinte bladeren en rosé bloemtuilen in juli-aug.

S. cauticolum  (syn. S. lidakense) lijkt op de vorige, maar groeit dichter en bloeit 
later (aug.-sept.) met prachtige, donkerpurperrode bloemen; de bladeren verkleuren in 
de herfst mooi donkerrood.

S. sieboldii is verwant aan beide laatstgenoemde soorten, verschilt daarvan, door
dat de bladeren in kransen van 3 staan; bloeit met rosé bloemen in sept.-oct. Algemeen 
voorkomend is cv. ’Mediovariegatum’ (in cultuur meestal als ’Variegatum’) met een 
roomkleurige vlek op het midden der bladeren.

3. Hogere planten (30—50 cm) met vlakke bladeren :
S. aizoon  heeft onvertakte, opgaande stengels, tot 60 cm hoog, met lancet- tot lijn

vormige, getande bladeren en goudgele bloemen in juni-juli.
S. spectabile heeft forse, opgaande, onvertakte, 30-50 cm hoge stengels met tot 

10 cm grote bladeren en tot 20 cm brede, schermvormige bloeiwijzen met donkerrose
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bloemen; verlangt een meer vochtige, half beschaduwde standplaats; in cultuur treft 
men meestal de cv. ’Brillant’ aan met diep lilarose bloemen.

S. telephium, een bij ons in het wild groeiende soort met opgaande, onvertakte 
stengels en pluimen met rosé bloemen in aug.-sept.; voor de tuin is vooral aanbeve
lenswaardig de cv. ’Herbstfreude’ met een prachtige, bruinrode bloeiwijze en een mooie 
najaarsverkleuring; verdraagt halfschaduw.

S. populifolium, een bladverliezende halfheester, 30-50 cm hoog; typisch zijn de 
eironde tot hartvormige, grof getande bladeren; de bloemen zijn lichtrose in juli-aug.

Verscheidene andere Sedumsoorten worden nog in cultuur aangetroffen, zodat 
men zijn sortiment naar believen nog verder kan uitbreiden.

Ook het geslacht Sempervivum bevat een aantal soorten en variëteiten die voor 
ons doel gebruikt kunnen worden. Wij noemen slechts Sempervivum schlehanii, S. arach
noideum, S. montanum, S. tectorum en de vele var. en hybriden die van deze soorten 
in omloop zijn.

Aardig wit bloeiend is Sempervivella alha en de veel hierop gelijkende Rosularia 
pallida.

Natuurlijk mag ook Orostachys spinosus en Crassula m ilfordae niet ontbreken 
al zullen wij voor de overwintering wel enkele voorzorgen moeten nemen.

Wie mocht menen dat zijn succulententuintje in de zomer niet kleurig genoeg 
zal zijn kan de volgende eenjarige succulenten in een kistje zaaien en later uitplanten. 
Sedum coeruleum  met blauwe bloempjes, Dorotheanthus (Mesembryanthemum) bellidi- 
florum  in diverse kleuren en Portulaca grandiflora in verschillende tinten zullen zeker 
veel genoegen verschaffen.

De bezitters van niet-winterharde succulenten kunnen tevens nog gebruik maken 
van overgebleven ruimte om deze gedurende de zomermaanden op te vullen met diverse 
Echeveria’s, Sedums, Agaven, Aloë’s, Crassula’s, Aeoniums en struikvormige Mesems.

Wij hopen dat velen, meer dan tot nu toe gebruik zullen maken van winterharde 
en andere succulenten voor de tuin.

Fig. 87 — Sempervivum arachnoideum, 
het spinnewebhuislook, heeft bij goede 
cultuur een dichte spinnewebachtige be
haring. De fraaie donkerrose-rode 1%— 
2 cm grote bloemen verschijnen in ju li— 
aug. Verscheidene variaties treft men van 
deze soort in cultuur aan, van elkaar ver
schillend in de grootte van de rozet, (1-3 
cm), en in bladkleur, (groen-bruinrood), 
en in de meer of minder dichte beharing. 
Zeer mooi is de var. tomentosum met 2-3 
cm grote, dicht behaarde rozetten en 
grote karmijnrode bloemen.

169



H. W. DE BOER

De cultuur van ultrasucculente planten
Onder „ultrasucculente” planten verstaat men in het algemeen die succulenten, 

waarvan de bladeren zo dik en sappig (sap =  succus) zijn, dat de eigenlijke bladvorm 
min of meer verloren is gegaan en alle drie afmetingen daarvan (lengte, breedte, dikte), 
ongeveer gelijk aan elkaar zijn geworden.

Bij sommige ultrasucculenten is bovendien de oorspronkelijke, uitwendige, groene 
kleur van het blad verdwenen en heeft dit (althans het aan het licht blootgestelde deel 
ervan) een kleur aangenomen, welke ongeveer met die van de omgevende bodem 
overeenkomt öf van allerlei gekleurde stippen, strepen, vlekken of andere tekeningen 
zodanig is voorzien, dat zowel de vorm als de kleur van het plantenlichaam zeer wei
nig tegen die van de omgeving (aarde, stenen, rots) afsteekt; dit verschijnsel is bekend 
onder de naam ; „mimicry”. Nu is bovenstaande definitie van het begrip „ultrasuc- 
culent” niet volledig; bij het geslacht Titanopsis bijv. is de vorm der bladeren onge
veer behouden, doch zijn deze zodanig met witte of rose-achtige wratjes bedekt, dat 
de planten, in de droge tijd gedeeltelijk onder stof en zand bedolven, zoveel gelijken 
op de stenen, waartussen ze groeien, dat zelfs nauwkeurig oplettende waarnemers er 
overheen lopen, zonder ze te zien.

Een gemeenschappelijke eigenschap van de ultrasucculenten is, dat ze zeer bestand 
zijn tegen droogte; ik ontvang soms ultrasucculente planten uit Zuid Afrika met de 
mededeling: „het heeft daar het laatste jaar, soms nog langer, niet geregend”. Bij 
goede verzorging hier hebben de totaal verschrompelde en uitgedroogde planten dan 
echter veelal binnen enkele weken hun normale uiterlijk weer gekregen.

De ultrasucculenten hebben we vooral te zoeken in de familie der Mesembryan- 
themaceae, hoewel ook in andere plantenfamilies en geslachten mooie ultrasucculenten 
zijn te vinden, b.v. Crassula tecta.

Het begrip ultrasucculent is niet scherp begrensd en omschreven. Onder de 
„Mesems” zijn talrijke ultrasucculenten te vinden in de geslachten : Argyroderma, Chei- 
ridopsis, Conophytum, Dinteranthus, Frithia, Fenestraria, Gibbaeum, Glottiphyllum, 
Lapidaria, Lithops, Mitrophyllum (=  Conophyllum), Ophthalmophyllum, Pleiospilos, 
Titanopsis, e.a. Nu is deze lijst niet volledig, maar de meeste in onze verzamelingen 
voorkomende ultrasucculente Mesems vallen hier wel onder. Niet alle soorten van de 
hierbovengenoemde geslachten zijn echter even fraai ultrasucculent of als zodanig voor 
onze cultuur geschikt. Wel is dit bijv. het geval met alle Argyroderma’s, Conophytums, 
Dinteranthussen, Frithia (bevat slechts één soort), Fenestraria’s (slechts twee na ver
wante soorten), Lapidaria (slechts één soort), Lithopsen, Ophthalmophyllums, Nanan- 
thus en Titanopsis soorten. De geslachten Cheiridopsis, Gibbaeum, Glottiphyllum, 
Mitrophyllum en Pleiospilos bevatten behalve fraaie ultrasucculenten, echter ook wel 
enige soorten welke in onze culturen nu niet zo bijzonder ultrasucculent uitvallen; 
vooral niet bij enigszins verkeerde behandeling, zoals : te veel water, te weinig licht, 
te vochtige atmosfeer, te hoge wintertemperatuur e.d.

Aan beginners kan worden aangeraden met de cultuur van enige volwassen exem
plaren (eventueel meerjarige zaailingen) aan te vangen en verder de collectie door 
uitzaaiing uit te breiden.

Het is nu de vraag, met welke soorten van de genoemde geslachten men zou kun
nen beginnen. Crassula tecta, Crassula arta e.d. cultiveer ik reeds meer dan 20 jaren 
en zij behoren nog altijd tot de mooiste ultrasucculenten van mijn verzameling.

Aangezien alle Argyroderma’s — behalve de bloemkleur — vrij veel op elkaar
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gelijken, doet het er niet veel toe, met welke soorten men begint; Argyroderma aureum, 
kleynhansii en patens bloeien geel; rood ev. rose-rood bloeien Argyroderma formosum, 
framesii, schlechteri en villettii; vooral deze laatste, welke spoedig hoofdjes vormt, 
is heel mooi. Van de lithops zou ik als geel-bloeiende willen aanbevelen; één of meer 
soorten van de 8 leden bevattende pseudotruncatella-groep en één of meer van de

Fig. 88 — Conophytum flavum foto: de Boer

schwantesii-groep, verder L. lesliei en/of L. otzeniana; van de wit-bloeiende de zeer 
sterke, gewillig bloeiende L. salicola, L. debocrii en één of meer soorten van de 4 
leden tellende L. bella-groep.

Frithia pulchra is zeer fraai, maar wel eens wat lastig in de cultuur; Lapidaria 
margaretae met zijn als uit hout gesneden bladeren bloeit zeer geregeld; alle Ophthal- 
mophyllum-soorten zijn gemakkelijk te cultiveren. O. dinteri bloeit rood; O. friedri- 
chiae wit; O. longum  wit tot zeer licht rosé; O. lydiae wit met rose-rode uiteinden 
der bloemkroon-bladeren.

Van de bilobe (tweelobbige) Conophyten bloeit Con. frutescens oranje-rood, Con. 
elishae en Con. pole-evansii geel; van de grote groep der niet-biloben (U hebt keuze 
uit meer dan 100 soorten) zijn Con. truncatum, Con. tm aeforme en Con. wiggettae 
nachtbloeiers; dagbloeiers zijn: Con. flavum, geel; C. praecox, wit; C. pearsonii, minu
tum en wettsteinii rood-violet. Mijn Conophyten-verzameling bevat meer dan 200 goed 
op naam gestelde soorten en ik nodig beginnende liefhebbers en liefhebsters gaarne 
uit, deze in september-oktober, wanneer ze bloeien, eens te komen bezichtigen.

Van de Pleiospilos soorten zijn vooral Pleiospilos nelii (bloeit in het voorjaar), 
PI. hilmari, Pl. bolusii en Pl. simulans aanbevelenswaardig; de kleine, enigszins op een 
bruingroene lithops gelijkende Pl. hilmari bloeit zeer gewillig.

De Cheiridopsis soorten zijn bij ons niet altijd gemakkelijk in bloei te krijgen;
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Cheiridopsis pittansii is een typische ultrasucculent. Mooie ultrasucculente Gibbaeum 
soorten zijn G. album, G. dispar, G. lieathii, G. pilosulum en G. petrense.

Van de Glottiphyllum soorten zou ik aan beginners alleen Gl. neilii, nelii en oli- 
gocarpum willen aanbevelen; alle genoemde soorten hebben fraai gekleurde bladeren 
en een zeer gedrongen ultrasucculent uiterlijk.

Door mij worden alle genoemde ultrasucculenten in dezelfde grond gecultiveerd 
nl. in goed verteerde, gezeefde bladgrond, gemengd met ongeveer 20 % scherp zand; 
dit mengsel wordt in vochtige toestand verhit tot ongeveer 80 gr. C. (zogenaamd ge
steriliseerd) om algen en schimmels te doden. Hierin groeien alle genoemde soorten 
goed; de grond mag echter niet te zuur zijn; een pH van 6 tot 7 (7 voor Litbops, 6 voor 
Conophyten) is bet meest geschikt. Wanneer men verder bedenkt, dat Conophyten en 
Ophthalmophyllums hun groeiperiode in de herfst en in de winter hebben en alle 
andere genoemde soorten in het voorjaar en in de zomer, is de cultuur verder een
voudig; men kan deze, door combinatie van genoemde soorten zo regelen, dat men 
het gehele jaar door van de bizarre vormen en kleuren van de ultrasucculenten kan 
genieten, nl. in de wintermaanden van de Conophyten en Ophthalmophyllums en in 
de zomermaanden van de andere soorten (in de herfst en in het voorjaar van beide 
groepen).

In de zomer, te beginnen vanaf midden april o f begin mei, al naar de weersom
standigheden, geeft men alle ultrasucculenten op geregelde tijden water d.w.z. in het 
begin ééns per 2 a 3 weken, in de werkelijk warme zomermaanden ééns per week; na 
15 september wordt geen water meer gegeven; de dan volgende, droge, rustperiode 
duurt tot midden april.

De Conophyten en Ophthalmophyllums echter krijgen in de zomer een wat koe
lere en enigszins beschaduwde plaats, door ze bijv. wat lager in de kas te zetten, en 
moeten het met een kleine watergift van ongeveer eens per maand stellen tot ongeveer 
half augustus, van welke tijd af deze beide geslachten in het begin ééns per 2 weken, 
later elke week flink kunnen worden gegoten; hiermede kan men doorgaan tot midden 
oktober; omdat de uitdroging dan veel minder begint te worden, is het voldoende 
vanaf die tijd eens per 2 a 3 weken een beetje water te geven, zodat de potgrond iets 
vochtig blijft. Vanaf 1 december tot ongeveer 20 februari moet men met het oog op 
het weinige licht het water geven ook bij de Conophyten en Ophthalmophyllums wel 
geheel staken om dan in het vroege voorjaar weer langzaam en voorzichtig aan te 
beginnen, want genoemde soorten groeien door tot begin april; men kan ze vanaf die 
tijd ongeveer, zoals boven reeds is vermeld, een koelere en enigszins beschaduwde 
plaats in de kas geven en de verdere watertoediening tot een enkele kleine gift per 
maand beperken, om totale uitdroging te voorkomen.

Op deze wijze behandeld, bloeien bijna alle ultrasucculenten in september—  
oktober; hierop zijn uitzonderingen, waarop we hier niet verder in zullen gaan; al- 
doende leert men. Ook moet deze behandeling, wat het water geven betreft, niet als 
een wet van Meden en Perzen worden beschouwd; men moet zich wat aanpassen aan 
het temperatuur-verloop en de weersomstandigheden van het jaar; verder houde men 
’s winters de temperatuur boven nul en moet de atmosfeer in de kas, vooral na het 
water geven, door voortdurend te luchten, zo droog mogelijk worden gehouden; zelfs 
in de winter lucht ik, wanneer het althans niet te hard vriest, nog met één of twee 
raampjes van de wind af. Het spreekt vanzelf, dat na enkele jaren de liefhebber, die 
dan eigenlijk geen beginneling meer is en over wat ondervinding gaat beschikken, 
ook eens zelf wil zaaien.

Beschikt men over een verwarmde kas en kan men de zaaischalen op de een of 
andere wijze van onderen af verwarmen — ik heb het zo ingericht, dat op de buizen 
van de centrale verwarming in de kas ongeveer 30 grote zaaischalen kunnen worden
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geplaatst — dan is de beste zaaitijd van alle succulenten : 1 oktober !
Men kan dan nl. reeds zeer vroeg in het voorjaar verspenen en in de loop van de 

eerste zomer groeien deze verspeende zaailingen uit tot flinke, sterke jonge planten, 
die men zonder zorgen de volgende winter in kan laten gaan.

Voor de Conophyten en de Ophthalmophyllums is de herfstzaaiing nog nood
zakelijker, immers van 15 april af tot 1 september groeien deze soorten niet en dat 
doen de jonge zaailingen de oudere planten reeds keurig na ! Zaait men dus in het 
voorjaar, dan staat de groei der jonge zaailingen gedurende de zomermaanden spoedig 
stil en het is dikwijls een hele toer om zonder verliezen de septembermaand te halen, 
waarop ze weliswaar weer gaan groeien, maar de plantjes zijn dan veelal zo klein, 
dat men zonder verdere verliezen de eerstvolgende winter ook niet door komt. Zaait 
men echter in oktober, dan wordt de zaak van het uitzaaien van Conophyten en Oph
thalmophyllums veel eenvoudiger, doordat de cultuur zich beter aan de natuurlijke 
omstandigheden kan aanpassen. Voordat medio april de rustperiode begint, hebben de 
in oktober gezaaide Conophytum- en Ophthalmophyllum-plantjes zich ontwikkeld tot 
flinke sterke zaailingen, die op een koele, enigszins beschaduwde plaats gezet, zonder 
verspening !, de rustperiode gedurende de zomermaanden goed kunnen doorstaan en 
in september weer beginnen te groeien, waarop men ze zo gewenst kan verspenen. 
Conophyten en Opthalmophyllums dus niet in het voorjaar, maar in de vroege herfst 
verspenen !

Zonder dat ik op de techniek van het zaaien nader inga, wil ik dit artikel beslui
ten met de raad, het fijne zaad van Dinteranthus-, Ophthalmophyllum-, Conophytum- 
en Crassula-soorten niet met zand te bedekken en op de schalen, waarin men deze 
zaden heeft gezaaid, een glasplaat te leggen, totdat al het zaad is ontkiemd (desnoods 
nog wat langer). Zelfs het zaad van Dinteranthus vanzijlii — voorheen Lithops vanzijlii 
genoemd —, waarmee we vroeger altijd zo’n moeite hadden, komt dan op als „haar 
op een hond”.

D. J. VAN VLIET

Een zinrijke hobby op een zinken plat
Kunnen mensen die een bovenhuis bewonen een zinrijke hobby bedrijven ? Deze 

vraag is zeker bevestigend te beantwoorden. Zij kunnen velerlei curiosa verzamelen en 
zelfs kunstige arbeid verrichten, welke in de huiskamer weinig of geen plaats innemen. 
Hebben zij nu ook nog de beschikking over een balcon of een plat, dan kan er bij 
de rij van vrije-tijdsbestedingen, één gevoegd worden, die niet alledaags te noemen is. 
Men kan „succulenten” gaan kweken. Hoe kom je nu op dit idee ? Dat is mij onge
veer als volgt vergaan. Je bent de gelukkige bezitter van een huis met balcon geworden. 
Je  hebt het plat keurig opgeruimd en er gebeurt verder niets. Het wachten is nu op 
de man die je een impuls geeft.

Als je pas verhuisd bent, komen er altijd kennissen kijken. Eén zegt dan: „man 
hier kun je best wat geraniums neerzetten”. Ja, daar had je zelf nog niet aan gedacht. 
Je gaat slepen met aarde, mest en potten, krijgt van een goede geest een hoeveelheid 
stekken en de kwekerij neemt een aanvang. Het resultaat is buiten verwachting. Dit 
stimuleert tot nog beter resultaat te komen. Maar zelfs in ons land komt er aan de 
zomer een einde, waardoor je gedurende de wintermaanden aan deze kweek weinig 
plezier beleeft. Men tracht het leven der planten binnenshuis nog wat te rekken. 
Ach, dit gelukt ook wel, want al deformerende, steken zij weldra hun bloemloze kop-

173



jes boven de halve gordijntjes uit en dan zie je wel in, dat het plezier er geheel ai is. 
De planten worden afgesneden omdat zij anders niet onder het bed passen en zij 
worden er ondergeduwd.

Als het voorjaar komt, wil je weer gaan tuinieren, doch hebt genoeg van de 
geraniums. Je wilt wat anders en hebt even een stootje nodig. Ik vertelde een en 
ander aan mijn vader. Deze raadde mij aan een klein kasje te bouwen, daar moesten dan 
cactussen in komen. Het grote woord was daarmee gezegd en zo papa’s nu eenmaal 
zijn, hij bracht gelijk maar een handvol stekjes mee. Het waren Echinopsissen. Met 
deze planten werd de grondslag gelegd voor de nu bestaande verzameling op het hete,

foto: van VlietFig. 89 — Kasje gebouwd op het zinken plat
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zinken plat. Deze cactussen bleven in de winter wèl het aanzien waard, hoewel zij 
zeker niet tot het mooiste „geslacht” behoorden. De cactussen werden gehuisvest in 
een kasje van één halve vierkante meter, het was een oud aquarium geweest.

In de winter ging het spul naar binnen voor een raam op het zuiden en toen het 
voorjaar aanbrak, werd het kasje buiten geplaatst. Tot ieders verbazing en bewonde
ring kwamen enige planten in bloei. Dit was een aanmoediging de liefhebberij verder 
uit te breiden. Omdat links en rechts cactussen en vetplanten werden bijgekocht, was 
het kasje al gauw te klein. Het voornemen dieper op deze vrije-tijdsbesteding in te 
gaan werd nog versterkt door een cactustentoonstelling, welke in Den Haag werd 
georganiseerd. Na het bezoek aan deze show, was ik gewoon „weg” van deze planten.

Natuurlijk hadden enige leden van „Succulenta” mij voor het lidmaatschap van 
genoemde vereniging gestrikt en daarmee begon de liefde voor het kweken van cac
tussen en vetplanten pas met recht. Met veel genoegen denk ik terug aan die eerste 
verenigingstijd. Niet dat het thans niet zo leuk meer is, maar die dagen waren als de 
eerste schooltijd. Je leerde van de een dit en van een ander dat. Je las en herlas het 
maandblad van de vereniging en kon een week nauwelijks eten, als je de maande
lijkse bijeenkomst miste. Je ging die gebieden, waar je maar cactussen vermoedde,
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afjagen en kwam met zakken vol thuis, want een cactus-, eigenlijk een vetplantenlief
hebber nog meer, geeft gemakkelijk weg. Stek groeit er immers vanzelf weer aan. Een 
kinderhand is gauw gevuld en een kasje van een halve vierkante meter nog gauwer.

Er werd op het „hete, zinken plat” een permanent kasje gebouwd. De afmetingen 
waren nog niet daverend te noemen, maar de totale oppervlakte werd er mee op één 
vierkante meter gebracht. In de winter werd het door middel van een electrische kabel 
verwarmd. De resultaten werden beter. Hiermede groeide niet alleen het enthousiasme, 
maar ook de verzameling. In die dagen werden de eerste zaaipogingen ondernomen 
en al ging dan het meeste zaad verloren, enige plantjes werden hiermee toch verkre
gen. Bovendien werden plantjes gewonnen met de verlotingen, welke men op de maan
delijkse bijeenkomsten organiseert. Met dit al moest er toch wéér worden uitgebreid. 
Twee vierkante meter werd bij de bestaande oppervlakte gevoegd. Je realiseert je dan 
dat uitbreiden nu nog één keer mogelijk is. De oplossing lag in sorteren. Anderen 
noemen dit specialiseren. Dit houdt in, dat enige planten moesten verdwijnen om de 
vrijkomende ruimte met andere te vullen. Hiertegen komt dan de ware liefhebber in 
verzet. Iedereen weet, dat zo n beginnend lid niet de mooiste of zeldzaamste soorten 
cadeau krijgt. Nu zonder meer deze plantjes opruimen, waar je de ups en downs mee 
beleefde, waar je zo trots als een pauw op was als ze bloeiden, neen, dat kun je niet 
en dan vergroot je het kasje voor de laatste keer. De rand van liet balcon is dan 
bereikt.

Zoals reeds gezegd, is het toch wel komen vast te staan, dat er iets moet gebeuren 
wil de liefhebberij boeiend blijven en tevens een bepaald oppervlak niet te buiten 
gaan. Dit is mogelijk door één of verscheidene geslachten van cactussen of vetplanten 
bijeen te brengen. Sorteren, specialiseren, gericht verzamelen of voorkeur, het geeft 
niet, hoe wij het noemen, het is noodzakelijk om de liefhebberij zinrijk te houden. Het 
spreekt van zelf dat uitgebreide geslachten als Mammillaria niet in aanmerking komen 
op een kleine ruimte. Op zichzelf is dit wel vervelend, want onder dit geslacht vinden 
wij prachtige planten. Toch is er een oplossing deze planten en ook nog andere te 
verzamelen, hierop komen wij verder terug. Geslachten met hoge planten (Cereae) en 
grote planten (Opuntiae) kunnen wij in het balconkasje evenmin kweken. Zeker, ook 
hier weer enige uitzonderingen, maar deze ontdek je pas als je de niet geschikte soor
ten moet opruimen, hetgeen moeilijk zal vallen. Het is beter direct maar te besluiten, 
wat we zullen doen. Toch staan wij versteld van het aantal planten, dat op een betrek
kelijk kleine ruimte verzameld kan worden. Zelfs indien men een zeer klein kasje heeft 
van bijvoorbeeld een halve vierkante meter, kunnen wij al een compleet geslacht bijeen 
brengen. Hiertoe lenen zich de van soort, aantal en afmetingen kleine cactusge
slachten als Blossfeldia, Frailea, Rebutia en het recente geslacht Chileorebutia e.a. 
Doch ook vetplantengeslachten en dan speciaal de z.g.n. ultrasucculenten zoals o.a. 
Lithops, Fenestraria en Conophytum zullen het hier uitstekend doen, alhoewel de 
„kweek” wat moeilijker is dan van cactussen. Voor een iets grotere ruimte is het prach
tige geslacht Parodia zeer geschikt. Verdere geslachten, welke voor enige vierkante 
meters in aanmerking komen zijn o.a. Notocactus, Astrophytum, Coryphantha en Echi- 
nofossulocactus. Ook de zich nog steeds uitbreidende geslachten Pyrrhoeactus, Copia- 
poa, Neoporteria e.a. zijn voor een ruimte van enkele vierkante meters geschikt.

In vele geslachten komen naast grote, ook kleinblijvende planten voor. Wie deze 
„kleintjes” verzamelt, krijgt op de vierkante meter een zeer aantrekkelijke gemengde 
verzameling. Deze mogelijkheid, planten te verzamelen die een bepaalde eigenschap 
gemeen hebben, is eveneens uitgebreid. Wit bedoornde soorten zullen in een zonnig 
kasje goed aan hun trekken komen. Vele zijn dus de mogelijkheden, waaruit wij een 
keuze kunnen maken. Dit wordt stellig bevorderd door het grote sortiment, dat ons 
door de natuur geboden wordt en wat onze liefhebberij zo machtig interessant maakt, 
zelfs op een zinken plat.
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succulente
NEDERL.-BELGISCHE VERENIGING VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN E.A. VETPLANTEN

Fig. 90 — Een prachtige M amm illariagroep. Vooraan in het midden M am m illaria 
bravoae, daarachter tw ee dubbelkoppige exem plaren M am m illaria rhodantha met 
rode dorens; links en boven grote groepen van de witbedoornde Mam. geminispina.

foto: P. Cossée
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Van de Redactie
Een vraag, die nog al eens in gesprekken, op vergaderingen en ook wel 

in artikelen naar voren komt is, wanneer een plant tot de succulenten moet 
worden gerekend en wanneer niet. Meestal is deze vraag dan een gevolg 
van de omstandigheid, dat een liefhebber ook planten kweekt, waarvan 
het succulente karakter twijfelachtig is.

In de praktijk heeft niemand moeilijkheden met het beantwoorden van 
deze vraag, want in de loop van de jaren is de omvang van het begrip suc
culent wel in grote lijnen komen vast te staan. De vraag wordt evenwel 
moeilijk te beantwoorden, wanneer men een precies antwoord wil hebben; 
we moeten dan immers afgaan op de definitie : succulenten zijn planten 
met waterweefsel.

Voor de praktijk kunnen we met deze definitie weinig beginnen, want 
vele Orchideeën, Bromeliaceën, Begonia’s en zelfs ook wel Impatiens (b.v. 
I. sultani, het bekende Vlijtig Liesje) hebben ook waterweefsel en dat zijn 
alle planten, die beslist niet in een succulentenkas thuis horen. Aan de 
andere kant kweken we verscheidene planten in onze kassen, die nauwe
lijks succulent genoemd kunnen worden, want het is helemaal de vraag of 
planten met harde leerachtige bladeren zoals Agave en Haworthia alle 
waterweefsel bevatten.

Onze succulenten vormen veel meer een ecologische groep en zijn 
planten, die overeenkomen in kweekwijze; het zijn planten, die in grote 
trekken onder gelijksoortige voorwaarden groeien. Het is een biologische 
groep, die zeer moeilijk morphologisch te definiëren is.

Voor de gemiddelde liefhebber is vooral dit laatste van belang, want 
het is aan hem om uit te maken of hij bepaalde planten in zijn succulenten
kas zal kweken; de overeenkomst in groeivoorwaarden is daarbij heel wat 
belangrijker dan de aanwezigheid van waterweefsel.

Het gaat er tenslotte om mooie planten te kweken. B.

Voorzitter : A. F . H. BUINING, Burg. de Beaufortweg 10, Hamersveld (U.) — Telefoon 03496—226. 
Secretaresse : Mevrouw J. GRULLEMANS VAN BERGHEM, Hereweg 19, Lisse -  Tel. 0 2 5 3 0 -3 4 3 9 . 
Penningmeester : G. D. DUURSMA, Spoorstraat 106, Leeuwarden, Postrekening no. 83 35  50. 
R edacteur : B. K. BOOM, I.V .T ., Postbus 16, Wageningen, Telefoon 08370—3141, thuis telef. 2146. 

R edactiecom m issie : C. BOM M ELJE, J. C. VAN KEPPEL en H. VAN DER VELD E.
Kopij moet uiterlijk de 18de van de maand in het bezit van de redacteur zijn.
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A. J. A. UITEWAAL

Cotyledon 
teretifolia Thunb,

Fig. 91

foto: Uitewaal.

Tussen mijn oudere foto’s vond ik nog een afbeelding van een Cotyle
don die ik in de zomer van 1950, tegelijk met enkele andere Cotyledons, 
van de heer H erre uit Zuid-Afrika heb ontvangen. De plant was verzameld 
in de Kleine Karroo. Bij mijn weten leeft de plant echter niet meer, maar 
ik meen toch goed te doen hier haar conterfeitsel eens te brengen.

De plant op bijgaande afbeelding stelt — ik twijfel er nauwelijks aan 
— een Cotyledon teretifolia voor, althans een plant zéér nauw daaraan ver
want.

Ongetwijfeld hebben vele lezers de naam Cotyledon teretifolia vaker 
gehoord, maar ik geloof, niet zovelen hebben er een juist idee van, hoe 
deze soort er uit ziet. Onwillekeurig verwarring stichtend zou voor sommi
gen de afbeelding kunnen zijn van een kruising van genoemde soort met 
Cotyledon gracilis, in de Verkade’s album „Vetplanten” gedoopt met de 
aanminnige fantasienaam Bevallig-Bastaardnavelblad. Deze kruising ver
toont zowel naar bladvorm als bladstructuur niet veel overeenkomst met 
Cotyledon teretifolia, ook de bloemkleur wijkt af.

Enig nader commentaar aan de hand van onze afbeelding lijkt me 
evenwel bepaald niet overbodig, temeer nadat ik in een bekend Ameri
kaans werkje over Vetplanten enkele afbeeldingen heb gezien van planten 
van de betreffende soort, die van de onze enigszins afwijken. Met de op
somming van die verschillen zal ik u niet vermoeien, maar natuurlijk heb 
ik zelf wel getracht na te gaan, of de plant op onze foto inderdaad Cotyle
don teretifolia voorstelt. Nu, het klopt allemaal vrij goed met hetgeen Ber
ger, in diens werk Crassulaceae, daarvan zegt: Bladeren kruisgewijs ge
plaatst, rolrond, nabij de top iets afgeplat, ca. 10 cm lang en 1,5 cm breed,
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lichtgroen, dicht weekharig. Verder kan worden vastgesteld, dat het om 
een stamvormende, struikvormige soort gaat; de bloemen zijn geel, maar 
daar ik deze aan mijn plant nooit gezien heb, kan ik daar dus geen verge
lijking mee treffen.

Verder heb ik de afbeelding van Cotyledon teretifolia opgezocht in 
Botanical Magazine, plaat 6235. Het wel meest opvallende verschil die de 
daar getekende plant met de onze vertoont zijn de nogal hard groen ge
kleurde bladeren (gezien de nogal primitieve uitvoering van de tekening 
behoeft m.i. daar niet te veel waarde aan gehecht) benevens de nogal op
vallend anders gevormde bladtop. Deze is nl. nabij de top duidelijk afge
plat, daarbij is het blad hier een weinig verbreed en eindigt in een stomp- 
driehoekige spits die van een rood randje is voorzien. Deze van onze plant 
nogal wat afwijkende vorm van bladtop heeft mijn mening, dat onze plant 
niets anders kon zijn als Cotyledon teretifolia, eerlijk gezegd wel aan het 
wankelen gebracht.

Een goed opmerker heeft intussen misschien aan de bladeren van de 
plant op bijgaande afbeelding een bijzonderheid gezien, die hier nog on
vermeld gebleven is. Dat zijn de tandvormige uitsteeksels nabij de top 
van sommige van de bladeren. Soms vinden we één, soms ook twéé van die 
tandjes aan de zijkanten van de bladeren en, zoals gezegd, vertonen som
mige bladeren deze in het geheel niet. Het is zonder meer moeilijk te zeg
gen, wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn; een dergelijke onregel
matigheid komt wel eens meer voor, b.v. bij Kalanchoe tomentosa.

Ondanks de meer of minder geringe verschillen die de door ons hier 
afgebeelde plant vertoont met de hier aangehaalde beschrijving van Ber
ger, en met de plaat (en diagnose) in Botan. Magazine, ben ik er vrijwel 
van overtuigd dat onze plant niettemin Cotyledon teretifolia is. Het is nl. 
zo, dat men eerst een grotere verzameling geïmporteerde Crassulaceae ge
zien moet hebben om er van doordrongen te zijn, hoe variabel een massa 
soorten die tot deze familie behoren wel is. Men is dan ook gemakkelij
ker geneigd te groeperen, dan vanwege geringere verschillen te separeren; 
tot dit laatste vooral wil men dikwijls maar al te spoedig overgaan.

* *
*

O p m e r k i n g :
Cotyledon teretifolia Thunb. schijnt inderdaad nogal variabel te zijn 

wat o.m. blijkt uit het feit dat Harvey twee varianten beschreef, n.1. Coty
ledon teretifolia var. subglaber en C. campanulata, die thans als synoniem 
van C. teretifolia beschouwd worden. De beschrijving van deze plant 
spreekt dan ook van bladeren dichtbehaard tot bijna kaal. In 1959 zaaiden 
wij C. teretifolia van zaad afkomstig uit de botanische tuin te Berlin-Dah- 
lem. Het zaad kiemde goed, maar de bladeren waren zonder uitzondering 
vrijwel onbehaard en hardgroen. De planten vertoonden een vrij sterke 
groei, vertakten sterk en van de twee door ons aangehouden exemplaren 
staat er nu eén in knop. De bloei zal dus uiteindelijk uit moeten maken of 
wij inderdaad C. teretifolia gezaaid hebben. Naamsverwisseling of kruising 
met een andere soort behoort nu eenmaal niet tot de onmogelijkheden.

van K.
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Dr. L. STERCK

Het zaaien van Crassula’s
In het bijzonder wanneer we voorbijgaan aan de familie der Mesembryanthema- 

ceae (Lithops, Conophytum, Gibbaeum, Argyroderma, etc.) kan zonder meer worden 
geconstateerd dat het zaaien van vetplanten lang niet zo populair is als het zaaien van 
cactussen.

Ongetwijfeld speelt daarbij een belangrijke rol dat cactussen zich nu eenmaal in 
een grotere belangstelling mogen verheugen dan vetplanten. Ook de doorgaans snellere 
groei van vetplanten, met de grotere mogelijkheid om door middel van stekken tot 
vermeerdering te komen, is in dit verband zeker van betekenis. Voorts zal ook de 
moeilijkheid om het zaad te oogsten en om tot behoorlijke zaairesultaten te komen wel 
eens een rol spelen.

Voor zover het deze twee laatste factoren betreft heb ik ten aanzien van enkele 
Crassula-soorten enige ervaringen opgedaan, waarover ik hier wat zal laten volgen.

Het zaad van Crassula’s is stoffijn en dit maakt het zaadwinnen niet eenvoudig; 
althans wanneer niet een speciale methode wordt toegepast. Van Dr. de Boer leerde 
ik een handige methode, die op het volgende neerkomt.

Knip de verdroogde bloemstengels af en wrijf ze voorzichtig kapot boven een stuk 
papier. Doe dan alles door een fijne zeef en eventueel in een tweede ronde door een 
nog fijner exemplaar. De laatste keer zeven met behulp van een stuk nylonkous. Op 
dat moment is U de trotse bezitter van zaad vermengd met stofresten. Daar U natuur
lijk pas tevreden bent, wanneer U een zuiver produkt in handen hebt, volgt nog een 
laatste ronde. Zaad en stof worden op een stevig stuk papier gelegd, bijv. schrijfma- 
chinepapier. Door het papier nu iets scheef te houden en heen en weer te bewegen 
wordt het zaad — dat in tegenstelling tot de stofdeeltjes rond is — afgescheiden. Het 
lijkt al met al misschien een wat moeizame procedure maar het loont beslist de moeite.

De tweede fase — het zaaien — kan nu beginnen. Het zaad wordt niet door een 
laagje aarde afgedekt. Zodra enige kiemresultaten zichtbaar worden moet men heel 
erg oppassen met gespannen lucht. Veel licht — maar geen zon — en frisse lucht zul
len doorgaans een gunstige invloed hebben.

Bij de verschillende pogingen die ik heb ondernomen, gedeeltelijk met dezelfde 
soorten, kwam dikwijls het volgende beeld naar voren : In eerste instantie een zeer 
grote opkomst, kort daarna het wegvallen van hele legerscharen minuscule plantjes.

Voor wat betreft de concrete resultaten van het zaaiexperiment met Cr. hem isphae
rica, Cr. picturata hybriden en Cr. picturata hybriden X Cr. milfordae, het volgende : 
Over Crassula hem isphaerica kunnen we kort zijn. Na een veelbelovend begin alleen 
maar narigheid, hetgeen langzaam maar zeker het overlijden van alle zaailingen tot 
gevolg heeft gehad. De twee andere Crassula’s — gezaaid eind februari — hebben het 
er heel wat beter afgebracht en staan elkaar nu in oktober in een zaaitest, volop in 
bloei, te verdringen. Het zaaien van dergelijke Crassula-hybriden heeft nog als extra 
attractie dat de variabiliteit van de planten zo duidelijk naar voren komt.

Betreffende C. picturata hybriden — een kruising tussen Cr. picturata en Cr. 
schmidtii — is in Succulenta 1958, blz. 47 op de uitermate grote variabiliteit gewezen. 
De kleur van de bloemen varieert van wit tot rose-rood; de hoogte van het plantje 
loopt gewoonlijk van ongeveer 3 cm tot ongeveer 25 cm. Van grote invloed is ook de 
wijze van kweken. Veel frisse lucht en weinig water houden de meeste planten stevig 
en klein en komen de kleur en fraaie tekening ten goede. Van een flinke hoeveelheid 
zaailingen die de gehele dag buiten in de zon stonden, waren de bladen diep rood 
geworden.
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Laten we tenslotte nog even naar de kruising van Cr. picturata hybriden met Cr. 
m ilfordae zien (raadpleeg voor laatstgenoemde soort Succulenta 1959, blz. 124 en 
125). De meeste planten blijven laag en vormen dikwijls rondom stek, zodat ze een 
enigszins zodenvormend karakter krijgen. In vele gevallen ontbreekt de fraaie tekening 
van de bladen van Cr. picturata hybriden, evenals de rode kleur. Bloeit Cr. m ilfordae 
wit, bij de hybride varieert de bloemkleur van wit tot rose-rood. Een ander verschil 
bestaat hierin dat Cr. m ilfordae dikwijls zeer moeilijk in bloei komt, in tegenstelling 
tot de hier vermelde kruising.

Tot zover deze bespreking over het zaaien van Crassula’s en de resultaten ervan. 
Zelfs wanneer U doorgaans weinig aandacht aan vetplanten schenkt, zou ik U toch nog 
willen aanraden er eens wat te zaaien. Immers, bij de ware liefhebber gaat het min
stens zoveel om het spel als om de knikkers en het is altijd plezierig om een ervaring 
rijker te worden.

Boekbespreking
Backeberg, Curt, Hamburg-Volksdorf, Deutschland. „Die Cactaceae”. 
Handbuch der Kakteenkunde. 6 Bande. Vollstandig. Band V I : Nach
trage und Index. (Zur Genealogie der „Phyllohybriden”, Nachtrage, 
Berechtigungen und Erganzungen, Nachwort, Namensverzeichnis). Mit 
307 zum Teil farbigen Abbildungen im Text. XLV—XLIX, S. 3545— 
4041, 17 X 24 cm, 1962. Lederin mit farb. illustr. Schutzumschlag, 
82,70 DM.

Met de verschijning van dit zesde deel van „Die Cactaceae” heeft Backeberg zijn 
uitvoerige werk afgesloten. Wij verheugen ons er over, dat na het volledige werk van 
Britton en Rosé, nu een overzicht is vastgelegd van alle tot dusverre beschreven cac
tussen. Ontegenzeggelijk is dit een enorm werk geweest en wij wensen de heer Backe
berg met de voltooiing van harte geluk.

Bijzonder prettig is, dat nu een zeer uitvoerige index het opzoeken van bepaalde 
planten eenvoudiger heeft gemaakt.

Interessant is de opgenomen studie van D. Rowley over de Phyllohybriden, die 
door de liefhebbers van deze zo fraai bloeiende planten zeer op prijs zal worden ge
steld.

In het hoofdstuk „Nachtrage”, dat ruim 330 bladzijden met vele mooie foto’s 
(ook gekleurde) bevat, wordt een groot aantal nieuwe soorten beschreven of genoemd, 
waaronder ook de provisorische namen uit catalogi, vooral die van F. Ritter.

Een groot aantal Opuntia’s (in algemene zin) wordt besproken en met foto’s toe
gelicht, een aantal nieuwe soorten wordt beschreven. Het geslacht Tephrocactus (Opun
tia), dat door de reizen van Prof. Rauh en Ritter zo in zwang is gekomen, wordt ver
der uitgewerkt en vooral verduidelijkt door prachtige foto’s. Het kweken van deze 
planten op eigen wortel, in blik- of plasticpotten, is zelfs tegenwoordig in ons klimaat 
mogelijk.

Het geslacht Mila wordt zeer helder en duidelijk behandeld. Wij willen ons be
perken tot de voor onze leden meest belangrijke geslachten en willen hierover enige 
opmerkingen maken.

Het geslacht Calymmanthium  Ritter met de species substerile Ritter werd be
schreven in „Kakteen und andere Sukkulenten”, februari 1962, p.p. 24— 28.

Loxanthocerem  nanus (p. 3673) werd nimmer door Akers beschreven. John Akers 
aarzelde haar zelfs als variëteit te publiceren.

Op p. 3680 staat een plant uit de verzameling Buining afgebeeld, die niet met 
de tekst klopt. Deze tekst heeft betrekking op de foto no. 3343, dus op Akersia rosei- 
flora  Buin. De plant, foto nr. 3342, is een nog niet gepubliceerde Borzicactus. De me-
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dedeling van Hutchison, dat roseiflora een hybride zou zijn, is uit de lucht gegrepen, 
daar Akers nrij reeds jaren geleden de vindplaats opgaf.

Submatucana currundayensis (Ritt.) Backbg. is geen nom. nud., maar werd be
schreven in Succulenta 1958, p.p. 139-140. Backeberg heeft kennelijk de publicatie van 
Ritter in „the National Cactus and Succulent Journal”, dec. 1961, p.p. 79-81, over 
het hoofd gezien waar o.a. Rebutia tiraquensis (Card.) door Ritter onder Sulcorebutia 
wordt gebracht, evenals enige andere Rebutia’s. Voorts werden door Ritter in hetzelfde 
tijdschrift 1962, p.p. 13-14 beschreven Sulcorebutia lepida Ritter en verticillacantha 
Ritter met de variëteit verticosior Ritter.

Aangezien het Vle deel van „Die Cactaceae” verschenen is per 1 augustus 1962 
is Backebergs beschrijving van Pyrrhocactus setosiflorus op pag. 3745 niet geldig, daar 
Ritter deze plant reeds beschreef in Succulenta, juni 1962, p.p. 70-72, met de varië
teit intermedius. Opmerkelijk is overigens, dat Backeberg deze in Chili gevonden plant 
plaatst onder Pyrrhocactus, welk geslacht naar zijn opvatting alleen planten omvat die 
ten Oosten van de scheidingslijn van de Andesketen voorkomen.

De op p. 3747 afgebeelde planten van Van der Steeg behoren o.i. niet tot Pyrrho- 
cactus, maar eerder tot Acanthocalycium. Ook wat de nieuwe W eingartia’s (p. 3762- 
3764) van Ritter betreft kent Backeberg kennelijk niet de in de beide Engelse tijd
schriften in 1961 door Ritter beschreven soorten: multispina, lanata, sucrensis, erinacea, 
erinacea var. catarirensis, riograndensis en longibba.

Dat Backeberg op p. 3788— 3790 het nieuwe geslacht en soort als Delaetia wouter- 
siana Backbg. publiceerde is ons een volkomen raadsel. Op een andere plaats zal deze 
beschrijving nader worden besproken.

Aangezien het in de bedoeling ligt om nog een V lle deel uit te geven, is het wel
licht mogelijk om de boven gesignaleerde soorten daarin te vermelden.

A. F. H. Buining.

Onze lezers schrijven . . . .
De planten van mijn bescheiden verzameling hebben dit voorjaar eerst laat water 

gekregen, dit vanwege de weersgesteldheid, waardoor zij een lange winterrust gehad 
hebben. Of nu deze lange winterrust de oorzaak is, of dat er andere factoren zijn 
aan te wijzen weet ik niet, maar al mijn planten, met uitzondering van de Phyllo’s, 
hebben rijk gebloeid.

Ook Parodia microthele, waarover ik hier wil schrijven, bloeide dit jaar rijk en 
lang. De 60 mm brede en 55 mm hoge plant heeft 13 bloemen in de kruin gebracht, 
terwijl aan de zijkant ook bloemen verschenen en wel eerst in een krans op twee derde 
van de planthoogte en later ook lager. Er verschenen zelfs bloemknoppen tot op 15 
mm van de basis van de plant, welke echter niet tot bloei zijn gekomen. Op de zij
kant zijn thans, eind oktober, nog ongeveer 10 wolpluisjes vlak boven de betreffende 
areolen zichtbaar, waarvan wij moeten afwachten, hoe deze zich in het volgende 
seizoen zullen gedragen.

Nog dient te worden vermeld, dat de doorsnede van de bloemen in de kruin 
van de plant 37 mm was, terwijl de bloemen aan de zijkant het niet verder konden 
brengen dan 25 mm in doorsnede.

K. P. van Arkel
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Fig. 92, 93 — Frailea asterioides. Een tweetal sterk vergrote opnamen 
doen de zijknopontwikkeling van het kleine plantje goed uitkomen.

foto’s: Bonefaas.
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Zij knop-ontwikkeling bij Frailea asterioides
Bij een van de jonge plantjes van Frailea asterioides Werd. die verleden jaar wer

den geënt op Pereskiopsis spathulata ontstond aan de zijkant een dikke knobbel die 
steeds dikker werd. U begrijpt mijn verbazing toen deze knobbel openbarste en er een 
stek zichtbaar werd. Het plantje, dat nu een middellijn van ongeveer 2 cm heeft, heeft 
daar blijkbaar niet de minste hinder van, daar de beschadigde huid langzaam ver
droogt en zodoende ruimte biedt aan de zich goed ontwikkelende stek.

We hebben hier dus te maken met een stek die zich ontwikkelde van een spora
disch voorkomende zijknop van de centrale as van dit plantje. Deze ontwikkeling 
komt wel meer voor, b.v. bij Trichocereus pachanoi. Voor Frailea is dit het eerste mij 
bekende voorval.

Zie de beide afbeeldingen op nevenstaande pagina. J. Bonefaas.

Richtlijnen voor plantenkeuringen
Op de Grasheuveleonferentie 1961 werd besloten, dat ondergetekenden een lei

draad voor plantenkeuringen zouden opstellen; tijdens de plantenkeuring bleek name
lijk, dat enige omschrijving van de spelregels wel nodig was, zodat ook de inzenders 
zouden weten, welke normen voor keuringen gelden. Wanneer de afdelingen van Suc
culenta de hier volgende richtlijnen aanvaarden en toepassen, kunnen we van een min 
of meer uniforme beoordeling voor het gehele land verzekerd zijn.

Keuringen kunnen afdelingsvergaderingen aantrekkelijk maken en dienen dus ge
stimuleerd te worden; er kunnen prijzen worden uitgeloofd, al moeten we wel beden
ken, dat het hoofddoel is mooie planten op tafel te krijgen.

Het gaat bij deze keuringen niet in de eerste plaats om zeldzaamheden, al zijn die 
natuurlijk ook welkom; het meer of minder zeldzaam of nieuw zijn van een soort mag 
niet van grote invloed zijn op het cijfer.

Niet alleen de uitslag van een keuring is van belang, maar vooral ook het waarom. 
Een bespreking van de gekeurde planten op de vergadering kan zeer instructief wer
ken voor alle aanwezigen.

Indien er een reeks van keuringen gehouden wordt, is het gewenst zoveel mogelijk 
dezelfde keurmeesters te hebben; de inzichten lopen immers nog al eens uiteen; door 
telkens één of enkele geslachten te vragen, wordt het materiaal meer vergelijkbaar.

Zo nodig kan men de inzendingen verdelen over twee groepen, nl. kamer- en kas
cultuur, dit om de kansen voor ieder zoveel mogelijk gelijk te maken.

Ook zaaiwedstrijden, waarbij het resultaat van het zaaien aan het einde van het 
seizoen gekeurd wordt, vallen zeer in de smaak; het is aan te bevelen, daarvoor zaad 
van één soort beschikbaar te stellen, waarvan de naam aan de deelnemers onbekend is.

De ingezonden planten moeten tenminste 3 jaar bij de inzender in cultuur ge
weest zijn, waarbij dan een uitzondering gemaakt kan worden voor zelf gekweekte 
zaailingen.

De inzenders kunnen hun cijfers gunstig beïnvloeden door hun planten vóór de 
inzending zorgvuldig na te zien, de pot schoon te maken en deze van een deugdelijk 
etiket te voorzien.

Gekeurd dient te worden op ; 1. de benaming; 2. de habitus; 3. de cultuur.
Elk dezer onderdelen krijgt een cijfer (ten hoogste een 10), zodat een plant in het 

beste geval 30 punten kan behalen.
1. Een naam die juist is en correct geschreven, krijgt 10 punten. Men dient zich er 
dus in de eerste plaats van te vergewissen, dat de naam bij de plant behoort; aan ge
heel foutieve namen kan geen enkel punt worden toegekend. Dan dient de naam cor-
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reet geschreven te zijn; de beoordeling van schrijffouten is afhankelijk van de grootte 
van de fout. Synoniemen worden niet fout gerekend voor zo ver deze voortkomen uit 
persoonlijke opvattingen over geslachten en soorten b.v. Notocactus leninghausii en 
Eriocactus leninghausii zijn beide correcte namen, maar Crassula portulacea mag niet 
Crassula argentea genoemd worden.

Het niet vermelden van variëteitsnamen behoeft niet als fout te worden aangere
kend; dit is afhankelijk van de belangrijkheid van de variëteit b.v. bij Opuntia basilaris 
var. cordata is het weglaten van de variëteitsnaam niet zo belangrijk, omdat hierom
trent geen eenheid van opvatting bestaat; bij Echeveria pulvinata ’Ruby’ daarentegen 
moet op het vermelden van de variëteitsnaam wel degelijk prijs gesteld worden, omdat 
deze zo gemakkelijk te herkennen is.
2. Onder habitus wordt verstaan: het algemene voorkomen, dus de groeiwijze, de 
kleur, de beharing, de bedoorning e.d. Hoe dichter een ingezonden plant in habitus 
overeenkomt met exemplaren van de natuurlijke standplaats, des te hoger moet het 
toegekende cijfer zijn.
3. Bij de cultuur moet gelet worden op de zuiverheid, dus op beschadigingen, op 
aanwezigheid van ongedierte of schimmels, op stof, bestrijdingsmiddelresten etc.; ook 
moet de wijze van enten hierbij worden betrokken en dienen meer of minder fraaie 
entingen te worden beoordeeld.

C. Bommeljé — H. Rubingh.

BESTUURSMEDEDELINGEN
LIDMAATSCHAP 1963

Leden van Succulenta, die hun lid
maatschap voor 1963 niet wensen te ver
lengen, worden er aan herinnerd, dat 
het lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 december 1962, schriftelijk aan 
het secretariaat, Hereweg 19, Lisse, of 
aan het bestuur van de afdeling waar
toe zij behoren.

Daar bovenstaande mededeling niet 
kon worden opgenomen in het novem- 
ber-nummer, verzoeken wij hiervan per 
omgaande, in elk geval vóór 1 januari 
a.s. mededeling te doen.

Secretaresse Succulenta.

CONTRIBUTIE 1963
De leden der vereniging Succulenta 

worden er op attent gemaakt dat, vol
gens besluit van de Alg. Vergadering 
1962, de contributie voor het jaar 1963 
is vastgesteld op f. 7,50 en voor het bui
tenland op f. 8,50.

Alg. Penningmeester Succulenta 
Leeuwarden, Postrek. no. 833550.

CONTROLE KASCOMMISSIE 
ALGEMEEN PENNINGMEESTER

Ondergetekenden, F. v. d. Velde en 
M. Kooy, namens de afdeling Rotterdam 
optredende als kascontrolecommissie, 
verklaren hiermede op 24 maart 1962

het kasboek en de hierop betrekking 
hebbende bescheiden over 1960 te heb
ben gecontroleerd en in orde bevonden.

w .g.: F. v. d. Velde
M. Kooy

Uit de Afdelingen
AMSTERDAM

Op 19 september werd de eerste ver
gadering na de vakantie gehouden, 
waarop vele leden dia’s van hun plan
ten vertoonden. Het was een zeer ge
zellige avond met veel discussies.

Op de vergadering van 17 oktober 
vervolgde de heer van Arkel zijn lezing 
van 16 mei over het kweken van Phyl- 
lo’s. Besproken werd het verpotten, 
snoeien en vermeerderen door stek. 
Evenals de vorige keer gaf de spreker 
waardevolle adviezen en vertoonde hij 
een serie prachtige kleurendia’s. Een 
zeer geslaagde avond.
H. DE VRIES, v. Tuyll v. Serooskerken- 

plein 121, Amsterdam Z-II (9),
Tel. 020-796961.

GOOI- EN EEMLAND
De leden der Afdeling kwamen op 6 

november in een der zalen van het 
Restaurant ’De Karseboom’ te Hilver
sum bijeen om te luisteren naar de uit
eenzettingen van de heer Ivl. G. van der
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Steeg, die een lezing hield over de in
vloed van het licht op de planten.

Spreker beschreef de bloei- respectie
velijk de groei-inductie, die uitgaat van 
een kunstmatige verandering van de 
daglengte en gaf aan de hand van een 
schematisch overzicht een uiteenzetting 
van de sterk uiteenlopende reactie van 
planten op korte resp. lange belichtings- 
perioden.

De 34 aanwezige leden luisterden 
met aandacht naar de interessante ge
gevens en dankten spreker met een 
hartelijk applaus. Na de lezing werd de 
gebruikelijke verloting gehouden en 
bleef men bijeen voor onderlinge be
sprekingen over de verzorging der plan
ten.

Vele van de 34 leden, die op 2 oktober 
te Hilversum bijeenkwamen, hadden 
bakken met zaailingen of oudere plan
ten medegebracht, om aan het einde 
van het seizoen de resultaten van hun 
pogen aan de medeleden te tonen. Een 
jury beoordeelde de planten en kende 
prijzen toe terwijl tevens de bijzonder
heden van de diverse inzendingen be
sproken werden.

Na de pauze en de verloting toonde 
de heer H. Rubingh planten van als 
moeilijk bekend staande soorten, die hij, 
door ze in zwart geverfde blikken te 
kweken, tot uitstekende groei heeft we
ten te brengen. De avond sloot met een 
discussie over de voordelen van het 
gebruik van niet-poreuze kweekbakken.

W. H. SCHUSTER, secretaris
Pieter de Hooghlaan 2 - Loosdrecht.

ROTTERDAM
Op zaterdag 13 oktober hield de af

deling haar maandelijkse bijeenkomst. 
Bij afwezigheid van de voorzitter (door 
ziekte) werd de bijeenkomst geopend 
door de secretaris. Nadat het huishou
delijke gedeelte haar beslag had gekre

gen werd het woord gegeven aan ons 
lid de heer J. Magnin. Spreker hield 
een interessante voordracht en verraste 
ons met een serie zeer mooie kleuren
dia’s door hem deze zomer opgenomen. 
Zijn lezing werd onderbroken door het 
stellen van vragen en een pauze. Na 
verloting van een aantal zeer mooie 
planten werd de bijeenkomst met dank 
aan de spreker gesloten.

Onze november bijeenkomst werd za
terdag 10 november gehouden. De voor
zitter begroette onze gasten van deze 
avond: de heren v. Keppel en v. d. 
Velde. De heer van Keppel hield een 
lezing voor ons over het onderwerp : 
„Nieuwe wegen bij de succulentencul
tuur” . Spreker zette eerst uiteen de 
voor- en nadelen bij het kweken in 
pottenj bakken en volle grond, om daar
na over te gaan tot het onderwerp 
„kweken in blikken” . De laatstgenoem
de wijze van kweken biedt vele voor
delen. Begrijpelijk gaf deze voordracht 
aanleiding tot een interessante gedach
tewisseling. Als demonstratiemateriaal 
had de heer van Keppel een aantal zeer 
mooie „geblikte” planten meegebracht.

Op voorstel van de heer Verbeek 
werd besloten een proef te nemen met 
deze methode door met tien planten, vijf 
gelijke soorten, er van elk één in blik 
en één op de oude manier te kweken 
om dan in november 1963 een vergelij
king te maken. Alle aanwezigen beloof
den hun medewerking. Ook de heer van 
Keppel beloofde dan weer in ons mid
den te zullen zijn. Hij verraste ons ook 
nog met een grote serie zeer mooie 
kleurendia’s. Toen volgde de verloting 
van een aantal planten. Deze leerzame 
avond werd op een laat uur door de 
voorzitter met een hartelijk dankwoord 
aan de heer van Keppel gesloten.

J. L. DE SLEGTE, secretaris 
Schiebroeksesingel 31 - Rotterdam-12

NIEUWE LEDEN :
F. Derks, Weteringplantsoen 7, Aals

meer.
F. Pareira, Maasstraat 139 I, Amster- 

dam-Zuid.
H. H. J. Daatselaar, Oogentrooststraat 3, 

Amsterdam N.
J. H. Linsen, Ritsema Bosstraat 36 I, 

Amsterdam-O.
J. C. M. Tweehuijzen, Fred. Hendrik

straat 52j Amsterdam W.
G. W. Wesselink, Vrij-Nederlandstraat 

24, Arnhem.
L. J. Turkensteen, Selterskampweg 67, 

Bennekom.

J. Peper, Cl. Fonteinestraat 16, Bols- 
ward.

J. A. Pluimert, Weimarstraat 314t Den 
Haag.

J. Bruins, Julianaplein 8, Denekamp.
A. de Bruin, De Rijpstraat 14, Dor

drecht.
T. Versteeg, Burg. Jaslaan 14, Dubbel

dam.
J. Veldhuis, Beukenlaan 18, Eindhoven.
Mevrouw B. J. Tressoor, St. Norbertus- 

straat 34, Eindhoven.
•J. van Veen, Bern. Zweersstraat 6, 

Enschede.
P. Biemans, Buitendijk 3, Heinenoord.
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Fa. VAN ZANTEN & HOFLAND
In- en v e r k o o p  van C a c t u s s e n  en V e t p l a n t e n

Telefoon 01740-5480 Bij geen gehoor 5051 of 5410
Correspondentie adres : GEESTWEG 848 - NAALWIJK.

export Qactussen en andere Succulenten
telefoon 33 25 56 F. Jansen Leyweg 2 4
postrekening 17 24 46 s-G ravenhage

FLINKE SORTERING IMPORT - EXPORT

Cactussen en andere Vetplanten
bij W. J. VAN KEMPEN

Driehuizerweg 327, Brakkestein, Nijmegen. Tel. 23377, Giro 547230

D. B O U W M AN Binnenl. Groothandel 
E x p o r t

G ro te  sortering Cactussen en prim a Vetplanten

Dijkweg 56a —  NAALDWIJK —  Telefoon 01740— 5168

S etpI a n t I n h. vak donkelmr
CACTUSKWEKERIJ —  WERKENDAM —  TELEFOON 430

Meer dan 1200 soorten Cactussen en andere Vetplanten 
(Zondags gesloten). Vraagt onze sortimentslijst.

V R A A G -  E N  A A N B O D
Leden van Succulenta kunnen voor deze rubriek 
éénmaal per jaar gratis een opgave inzenden.

GEVRAAGD : Diverse soorten lectuur 
op het gebied van Stapelia’s en aanver
wanten, en het Mammillaria Handbook 
van Craig. Aanb. aan L. WALTERS,

Houtrijkstraat 136, I, links, Amsterdam 
Centrum.

TE KOOP : de albums van Verkade. 
Cactussen, Vetplanten en het Pette al
bum Cactussen. Prijs f. 3,00 per stuk, 
plus portokosten. C. COLIJN. Sabalaan 
5, Vlissingen, postrekening 51406.
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