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IR. A. F. H. BLAUW, voorz itte r

Het jaar 1970 is ten einde, een nieuw jaar 1971 kondigt zich aan.
V oor Succulenta was 1970 een jaar van belangrijke wijzigingen.
Dr. van Beek trad af omdat hij meende niet voldoende bijdrage to t het bestuur 
te kunnen leveren (waarmede w ij het tussen haakjes niet eens waren) en 
werd opgevolgd door de heer Braveboer.
Wegens drukke werkzaamheden en door een niet 100%-tige gezondheid, 
gaf de heer Hellendoorn te kennen heen te gaan als penningmeester, doch 
w ij vonden de heer Link bereid deze taak over te nemen.
De heer S terk moest ook om gezondheidsredenen zijn functie als hoofd
redacteur opgeven en hierin werd voorzien doordat de heer Buining verklaarde 
bereid te zijn als zodanig te fungeren, te rw ijl de heer Noltee hem daarbij 
zal assisteren, speciaal voor de vetplanten.
Helaas moesten w ij ook voorgoed afscheid nemen van verschillende leden 
en daarbij w il ik speciaal Dr. de Boer memoreren, w iens unieke verzameling 
thans deel uitmaakt van ons Succulentarium.
Nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement kwamen to t stand, 
de Koninklijke  goedkeuring is aangevraagd. Het tijdsch rift heeft in elke 
aflevering een kleurplaat gekregen en het novembernummer werd extra lijvig 
te r herinnering aan Mej. van den Thoorn.
En zo kunnen we met zekere voldoening op het wel en wee van onze veren i
ging terug zien, maar geheel voldaan zijn we nog lang niet. De enquete toonde 
wel aan dat er nog vele opgaven liggen te wachten, die we met Uw hulp in 
1971 hopen aan te vatten.
En zo gaan we met veel plannen 1971 tegemoet.
Moge Succulenta in het komende jaar groeien en bloeien en mogen onze 
planten daarin een voorbeeld voor ons vormen.

Sulcorebutia krahnii Rausch

W OLFGANG KRAHN

Op mijn reis naar de groeiplaatsen van cactussen in Peru en Bolivië kwam 
ik in mei 1964 in Cochabamba. Op grond van haar ideale centrale ligging, 
werd deze stad door mij als hoofdkw artier en uitgangspunt van mijn ver- 
zamelreizen gekozen.
De straatweg van Cochabamba naar Santa Cruz brengt ons in de ooste lijke  
lagere regionen van Boliv ië en is momenteel nog de enige geasfalteerde 
hoofdstraat van het land; waardoor zij als vanzelfsprekend de as van mijn 
voorgenomen tochten naar de groeiplaatsen der cactussen werd. In ’t b ijzonder 
gold mijn belangstelling de bij de liefhebbers zo begeerde Parodia’s en ook de 
Sulcorebutia's. Onder anderen zocht ik naar Parodia comarapana Card., die ik 
ten noorden van Comarapa hoopte te vinden. Bij een eerste poging in het 
voorjaar van 1964 vond ik weliswaar vele interessante andere planten, maar 
niet de gezochte Parodia. Daarom probeerde ik het in septem ber nogmaals. 
Van Comarapa volgde ik eerst een riv iertje, dat ik bij een doorwaadbare 
plaats overstak naar het noorden. Daarbij viel mijn aandacht op een berg, 
waarvan de rode zandsteen door de vrij schaarse begroeiing heen schemerde.
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D it gaf mij het onbestemde gevoel, dat zich on tw ikke lt uit het veelvuldig 
verzamelen van cactussen en het observeren van de groeiplaatsen, dat hier 
een nader onderzoek lonend zou zijn. Inderdaad groeiden daar van de halve 
hoogte der berg to t bijna aan de top, deels op re latie f vochtige met mos be
groeide plaatsen, prachtige exemplaren van Parodia comarapana. Op meer 
beschutte plaatsen noteerde ik nog exemplaren van Samaipaticereus cor- 
roanus en een aardorchidee Epidendrum ibaguense. In de hoop een boeiend 
uitzicht te hebben, steeg ik to t de uiterste top van de berg. Het panorama 
van het dal en de verdere omgeving was inderdaad prachtig, maar nog meer 
interesseerde mij een op het vlakke plateau van de top en de voortgaande 
bergrug op ongeveer 2000 m hoogte, groeiende cactus species. Op het eerste 
gezicht en ook doordat ik slechts enkele dagen tevoren Weingartia pulquinen- 
sis gevonden had, dacht ik a llereerst een Weingartia species ontdekt te 
hebben. Bij een nadere beschouwing bleek echter weldra, dat het hier een 
nog onbekende Sulcorebutia betrof. Vanwege de op het eerste gezicht daad
w erkelijke gelijkenis met een W eingartia, stuurde ik de planten naar Europa 
onder de voorlop ige naam van 'Sulcorebutia w e ingartio ides’ met het verzamel- 
nummer 279. In 1970 heeft W alter Rausch, die over een grote kennis beschikt 
van van Lobivia, Rebutia en Sulcorebutia, na zijn derde reis, waarop hij ook 
de onderhavige plant kon verzamelen, in ’Kakteen und Sukkulenten' nr. 6, 
juni 1970, p. 104, deze soort onder de naam Sulcorebutia krahnii beschreven. 
Intussen was de provisorische naam S. weingartio ides ook door Friedrich 
Ritter gebru ikt voor een andere weinig bekende Sulcorebutia.
Opgem erkt moge worden, dat de Bolivianen te r plaatse deze plant, evenals de 
eveneens geelbloeiende Parodia comarapana, met dezelfde naam namelijk 
'Anchapanco' betitelen. Bovendien is niet oninteressant, dat Sulcorebutia 
krahnii Rausch aan de ooste lijke rand van het verspre id ingsgebied van het 
genus werd gevonden.
Beter dan door woorden w ord t het u ite rlijk  van deze plant weergegeven op 
de door de heer Buining gemaakte kleurendia van een importplant. De bedoor- 
ning is in kleur en dichtheid variabel, gele en bruine tinten overwegen. De 
bloemen zijn zeer uniform glanzend geel en verschijnen vaak in gesloten 
kransen. V oo r een nauwkeurige beschrijv ing w ord t verwezen naar de publicatie 
van W alter Rausch.
De planten groeien bij ons w orte lecht zeer goed. In overstemming met de 
groeiplaats is zandige, doorlaatbare, minerale grond aan te bevelen. De 
bloemen verschijnen na een zo licht mogelijke overw intering in het vroege 
voorjaar. De bedoorning en de groei worden door het kweken in een platte 
bak gunstig beïnvloed.

Oude bekenden en nieuwe aanwinsten 
uit het geslacht Othonna

NOLTEE en VAN DONKELAAR

Groep II C: Stamsucculenten met sterk verd ikte, zeer korte stammetjes, die 
zich niet of nauwelijks vertakken.

amplexifolia

Deze naam w ord t niet in Jacobsen verm eld en evenmin in het Repertorium 
Plantarum Succulentarum. W aarsch ijn lijk  is het dus een nomen nudum. In
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Othonna
am plexifolia

foto Noltee

Othonna sonchifo lia foto Noltee Othonna minima
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een artikel in het Bulletin van de ASPS w ord t de soort wel door Rowley ve r
meld. Te zijner tijd  hopen we aan deze soort een afzonderlijk artikel te 
wijden.

auriculaefolia
Komt voorzover ons bekend niet in de Nederlandse verzam elingen voor. Deze 
soort zou volgens de literatuur gelijken op intermedia en tuberosa en zou 
een voor O thonna’s uitzonderlijk grote bloem van bijna 2 cm doorsnee 
bezitten.

cacalioides
Deze soort vertoont eveneens gelijkenis met intermedia en tuberosa. Vorm t 
een afgeplat-rolronde caudex van 2-3 cm doorsnee met een w ollige top. De 
bladeren zijn lancet-spatelvorm ig, kaal, gaafrandig of met 1-2 tanden, 10-15 mm 
lang en 4-6 mm breed.

digitata
Deze naam was in de ons te r beschikking staande lite ra tuur niet te vinden; 
wel worden planten onder deze naam uit Zu id-A frika  geïm porteerd. O ok van 
deze soort hopen we te zijner tijd  een beschrijving te geven.

hallii
Deze plant hoort volgens Rawe thuis in de groep: cacalioides, intermedia en 
tuberosa. W aarschijn lijk  nog niet in Nederland ingevoerd.

linearifolia
V oor deze soort geldt hetzelfde als voor O. digitata.

minima
Zoals de naam al zegt is d it inderdaad een zeer kleinblijvende soort.
De caudex steekt maar ju is t boven de grond uit; daardoor kan, hoewel de 
caudex meerdere groeipunten vorm t, nauwelijks w orden gesproken van ver
takking in de gewone betekenis van het woord.
De gesteelde bladeren, die aan de top getand zijn, komen dus rechtstreeks 
uit de stengelvoet. Jacobsen geeft als afmetingen van de bladeren op: ±  25 
mm lang en 7-9 mm breed. In cu ltuur kunnen ze echter een aanzienlijk grotere 
lengte bereiken waardoor ze niet meer eirond zijn maar spatelvorm ig worden. 
De bloem hoofdjes staan op naar verhouding zeer lange en ranke steeltjes. Het 
is w erke lijk  een w onderlijk  gezicht, zo ’n gracieuze tooi van bloem pjes op zo’n 
ruw, als het ware in trovert stukje stam. D oor d it contrast hoort O. minima 
samen met enkele andere soorten uit d it geslacht zeker to t de meest w onder
lijke planten in onze verzamelingen.

pygmaea
Deze plant lijk t veel op O. minima maar heeft duidelijkere takjes en grotere 
bladeren. Zoals vele O thonna’s heeft ook deze soort een uit verschillende 
lagen opgebouwde bast, die in stukjes loslaat.
De bladeren zijn breed spatelvorm ig en meestal stomp, soms afgeknot of 
tam elijk scherp. Ze zijn gaafrandig o f lich te lijk  gekarteld, vaak ook met enkele 
tandjes.

retrorsa
Interessante soort met een caudex van 5-6 cm hoog en 2-3 cm doorsnee. De 
lange smalle bladeren, die in een bosje aan de top blijven staan vallen in de 
droge tijd  niet af en geven de plant het u ite rlijk  van een half afgevreten pol 
gras. De plant is volgens Rawe zeer b loeiw illig  en bijzonder aan te bevelen.
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sonchifolia
Een laag plantje met fraaie, naar verhouding zeer grote, langwerpige bladeren, 
die een geschulpte rand hebben.
De foto laat duidelijk deze vreemde bladvorm zien.
spektakelensis
Lijkt veel op O. retrorsa, maar de plant blijft in zijn geheel wat kleiner.
tuberosa
Een plant met een meestal onvertakte caudex, die aan de basis bebladerd is. 
De gesteelde bladeren zijn breed eivormig, stomp en onregelmatig gekarteld.
Enkele van de foto's bij dit artikel werden ons verstrekt door Mr. Ron Ginns, 
een van de bekendste Engelse succulentenliefhebbers. Ze werden vervaar
digd door E. W. Withers. Gaarne spreken wij hier onze dank voor deze 
medewerking uit. De foto's werden reeds gepubliceerd in het maart-nummer 
van de N.C.S.J. Het is interessant de twee foto's van O. minima met elkaar te 
vergelijken. De plant met de korte blaadjes is nog maar kort in cultuur, de 
andere is aan zijn tweede seizoen 'in gevangenschap’ bezig.
Bij het schrijven van deze Othonna-artikelen werd de volgende literatuur ge
raadpleegd:
BERGER: Stapelieen und Kleinien.
GINNS: Nat. Cactus & Succulent Journal, juni 1968 en maart 1970. 
JACOBSEN: A Handbook of Succulent Plants.
RAUH: Die grossartige Welt der Sukkulenten.
RAWE: Bulletin of the Afr. Succ. Plant Soc. Vol 4, no 4 (sept./okt. '69). 
ROWLEY: idem, Vol. 3, no 6, (jan./febr. '69).

C e ro p e g ia  am p lia ta
A. N. BULTHUIS

Vele liefhebbers trekken er op uit in deze tijd van gemakkelijk en snel reizen, 
waarin afstanden zo betrekkelijk geworden zijn. Regelmatig komen dan mensen 
vragen naar de namen van de planten, die ze hebben medegebracht, in de 
meeste gevallen Opuntiaschijven uit het Middellandse Zee-gebied. Het mooiste 
geval, wat ik me herinner, was van de trotse vriend, die met een aantal Agave 
americana uit Italië kwam aanzeulen en ze me overhandigde tussen de grote 
Agaves in kuipen, die daar de ganse zomer al pronkten.
Toch komen er ook wel interessante planten mee naar huis en één daarvan 
ziet U bij dit artikel afgebeeld.
Een klant-vriend, of omgekeerd, zo U wilt, kwam na een zwerftocht door 
Duitsland met een Ceropegia bij mij. Hij had als naam ’africana’ opgekregen. 
De plant was mij onbekend, wat overigens helemaal niets bijzonders is, want 
van de 160 beschreven Ceropegia's zijn er nog vele die wij niet kennen, maar 
’africana’ bezit ik wel en die was het niet.
De plant waarom het nu gaat heeft takken als veters met aan de jonge twijgen 
kleine driehoekige blaadjes, maar ze is verder kaal. Lange tijd heerste er 
onzekerheid, niemand kende deze plant, ook Noltee niet! Later, toen ik een 
goede foto had, herkende hij de plant en toen was de anonimiteit opgeheven. 
In de herfst vormde deze Ceropegia een groot aantal knoppen, die gelukkig 
doorgroeiden in een zeer snel tempo. De bloem was een verrassing, groot, 
vrij kleurig en sterk afwijkend van de ons bekende soorten. Ze is witachtig met
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Ceropegia ampliata

foto: J. v . Sonsbeek

smaragdgroene strepen en een iets donkerder kroontje. Ze gaf zeer veel 
bloemen. De bloeiperiode duurt vrij lang, enkele weken, helaas niet zoals bij 
bijvoorbeeld C. woodii het grootste deel van het jaar, maar dan was het 
verrassende element ook niet meer aanwezig geweest.
Zoals bij meer Ceropegia’s staat de groei soms lange tijd stil om daarna weer 
in een actieve groeiperiode over te gaan. Deze groei kan gestimuleerd worden, 
zoals bij vele klimplanten, door ze inderdaad te laten klimmen. Vermeerdering 
door stek gaat soms goed, maar het duurt ook vaak zeer lang voor beworte- 
ling plaats vindt. Proeven met groeistoffen sorteerden soms effect.
Het overwinteren van wortelloze delen geeft vaak rijke bloei en snelle groei 
te zien en is bij vele Ceropegia's aan te bevelen. Soorten als C. leroyi en 
C. nilotica sterven soms nagenoeg geheel af, op hier en daar kleine verdikte 
stengeldelen na, wat doet denken aan de winterknoppen van enkele inheemse 
waterplanten.
Voor de cultuur is een grondmengsel van goed verteerde bladgrond met wat 
zeer oude mest aan te bevelen. De plant is niet gevoelig voor koude. Voor de 
liefhebber een prachtige plant, die weinig licht weg neemt en in de herfst de 
collectie opvrolijkt met de vele fraaie bloemen.

Provincialeweg Oost 8, Cothen.

R u ilen  zo n d er hu ilen

Nu deze actie na de eerste campagne wat tot rust gekomen is, mogen wij vast
stellen dat het gestelde doel bereikt is. Om niet te veel ruimte van ons 
maandblad in beslag te nemen, volstaan wij om slechts enige citaten weer te 
geven, welke wij mochten ontvangen.
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V oor hen die nog niet meegedaan hebben, moet even verklaard worden, dat de 
aanbiedingen en aanvragen voorlopig over onderstaand adres liepen. Begin 
septem ber kregen de deelnemers een uitvoerig stencil waaruit zij een relatie 
o f aanbieding konden kiezen. Bij sommigen liepen er wel 5 to t 6 contacten kris 
kras door het land.
Hier volgen enige reacties:
U it Drachten; ’ . . . .  ik heb al een paar cactusvrienden opgediept en hoop een 
piepklein afdelinkje te gaan stichten.'
Uit. Z.H. ’. . . . deze actie vu lt een vacuum in Succulenta. V oor de verspreid 
wonende leden een prachtige gelegenheid, om óók van hun lidmaatschap 
„Succulenta te p ro fite ren” .’
U it Joure Fr......... 'heden het pakje ontvangen, een feest om het uit te pakken,
het heeft aan al mijn verwachtingen méér als voldaan.’
U it Apeldoorn ’. . . . dank U harte lijk  voor de vele moeite en heb er veel 
p lezier aan beleefd. Ontving 4 pakjes en zond er 2 weg, alle met een goed 
gevolg.’
U it W ijk  bij Duurstede ’. . . . de lie fhebberij stond de laatste tijd  op een laag 
pitje, maar nu heb ik mooie nieuwe planten en weer veel enthousiasme ge
kregen.’
U it Brabant ’. . . . de actie w erpt al heel veel „v ru ch t" op.’
U it Emmeloord ’. . . . soms vrees ik wel wat veel te vragen aan mensen die 
ik nooit gezien heb, maar Succulentisten ( ’n nieuw woord?) bestaan gelukkig 
uit een v riende lijk  slag mensen.’
Zo zou ik nog door kunnen gaan, maar het tekent al genoeg het belang dat 
Succulenta met deze actie dient. Het aardige is, dat men niet alléén maar 
plantjes ruilt, doch men raakt over de problemen en vraagstukken aan het 
corresponderen. Men gaat elkander opzoeken en zó ontstaat een mooie bai J 
tussen die leden welke anders maar zo’n beetje alleen zaten te pionieren.
Het lijk t ons nodig om even met nadruk vast te stellen, dat men planten kan 
vragen o f . . . .  aanbieden, maar ruilen is geen verplichting. Slechts beleefd
heidshalve bericht van ontvangst en portokosten zenden. Rest nog, die oudere 
liefhebbers te bedanken, die ons steunden door planten beschikbaar te stellen, 
welke niet waren aangeboden en wél gevraagd.
V oor de volgende periode zijn ons al w eer veel mooie planten toegezegd, 
waaronder planten, die w ij allemaal w e l graag hebben. Medio maart hopen 
w ij een nog u itgebreider stencil te kunnen rondzenden.
Vertrouwend dat deze actie in Succulenta zal b lijven groeien en dat er nog 
veel meer liefhebbers met ons mee gaan doen, wens ik u allen een vlug 
komend mooi voorjaar en weinig verliezen in de w inter.

O. van SOLDT sr.
M iddelburgsestraat 35, Scheveningen 
Telefoon 070 - 551344 - 550423

Januari-allerlei

Gedurende deze maand zijn er weinig werkzaamheden aan de cactussen te 
verrichten, omdat ze evenals in de vorige maand volledige rust moeten 
genieten.
Echter toch nog een paar opmerkingen. Het verd ient aanbeveling de wortelbal 
van de onderstam Eriocereus jusbertii niet geheel te laten uitdrogen, omdat
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deze plant in het voorjaar niet zo gem akkelijk opnieuw w orte lt. De kunst is 
nu, om slechts bij tussenpozen zó weinig w ater te geven, dat de haarwortels 
van jusbertii niet geheel afsterven, echter zodanig dat de plant niet gaat 
groeien.
De z.g. lidcactussen en enkele Rhipsalissoorten bloeien in deze maand, zodat 
zij iets meer vocht moeten hebben, ook al omdat zij in het algemeen uit 
warmere en meer vochtige streken komen. Men zij echter voorzichtig  met het 
verplaatsen van deze planten. Indien men niet zorgt, dat de belichting van 
dezelfde sterkte is en van dezelfde kant komt, dan heeft men grote kans dat 
de plant de knoppen en jonge bloemen afwerpt. D it kan ook plaats vinden 
als een of andere groeistoring optreedt.

Bij strenge vorst, die nu wel kan voor komen, plaatse men, ook in de huis
kamer, tussen de planten en het vensterglas karton of kranten om te voor
komen dat de koudestraling te sterk wordt.
Nauwkeurig moet steeds worden opgelet op het voo r komen van luis. Ook 
de nog al eens optredende slakken moeten verw ijderd  worden en de even
tueel binnen gekomen muizen moeten gevangen worden, omdat ook zij nog 
al eens schade kunnen veroorzaken. Voorkom ende beschadigingen door 
slakken en muizen, evenals snijwonden, dienen zo snel mogelijk, hetzij bij de 
kachel o f desnoods door een warm testraler, gedroogd te worden en daarna 
met houtskoolpoeder of een ander desinfecteringsm iddel behandeld te worden. 
Ze moeten dan gedurende geruime tijd  een warm en droog plaatsje houden. 
Beginnende rotplekken moeten met een scherp mes bijgesneden worden tot 
het schone onaangetaste plantenvlees en daarna als bovenvermeld behandeld 

worden.
Z ij die zaden hebben gewonnen of van het c lichéfonds hebben ontvangen, 
w orden aangeraden vóór de uitzaaiing nog eens de oudere lite ra tuur te raad
plegen. Verwezen w ord t daartoe naar Succulenta 1949, p. 13 en 47; 1950, 
p. 15; 1952, p. 4 en 46; 1953, p. 28; 1954, p. 23, 41 en 88; 1963, p. 26; 1965, 
13; 1966, p. 11; 1967, p. 25 en 57 en 1969, p. 24 to t 26.

Er zijn vele wegen die naar het gewenste doel leiden en eensgezindheid 
over het zaaien zal er wel nimmer komen. D it b lijk t o.a. uit het novem ber
nummer van het tijdschrift ’Kakteen und andere Sukkulenten , waarin 2 vo l
komen verschillende zaaimethoden worden besproken.
Door tijdsgebrek zaaien w ij zelf in een minerale aarde, waarin schadelijke 
bacteriën niet zo gem akkelijk to t ontw ikkeling komen. Het aarden of plastic 
potje w ordt na de uitzaaiing in een stevig plastic zakje gedaan, waarin een 
paar cm w ater met wat toegevoegde oplosbare kunstmest. Vervolgens w ordt 
het zakje bovenaan met een touw  stevig dichtgebonden en ergens in de kas 
wat hoog opgehangen. D it kan natuurlijk eerst in de loop van april o f mei 
geschieden, als de kas overdag voldoende warm wordt. D ergelijke potjes 
blijven minstens 1 jaar, d ikw ijls  2 jaar hangen, zonder verspening en zonder 
een of andere toevoeging. Het w ater verdam pt er in en condenseert opnieuw, 
zodat steeds wat vocht aanwezig b lijft.
De resultaten zijn zeer bevredigend en w erk geeft deze manier van zaaien 
nauwelijks. Van de bijv. in 1969 opgehangen 47 potjes, vielen er slechts 5 uit 
door het niet kiemen der zaden. O ok gedurende de w in ter blijven ze op 
dezelfde plaats hangen. Maar zoals gezegd, er zijn vele wegen die naar het 
gewenste resultaat leiden en dat maakt onze liefhebberij zo boeiend.
O nder de vetplanten zijn het thans voornam elijk de m inder succulente soorten 
die zo nu en dan (1 a 2 maal per maand) een beetje w ater w illen om niet al
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te zeer in te schrompelen. Met name struikmesems zijn in het voorjaar vaak 
moeilijk aan de groei te krijgen doordat ze ’s winters te veel zijn ingedroogd. 
Ook de wintergroeiers kunnen bij zonnig weer nog wat vocht krijgen maar 
grote voorzichtigheid is geboden. Met een variatie op een bekend gezegde: 
Te  weinig om van te groeien en te veel om van te rusten.’
Denkt u er wel om de warmteminnende soorten die u in huis hebt gehaald 
niet s nachts bij strenge vorst tussen het glas en de gesloten gordijnen te 
laten staan (ijsbloemen zijn veel leuker op de ramen dan in potten).
Omdat de planten nu niet veel aandacht vragen is de winter dè gelegenheid 
om literatuur door te nemen en zaad te bestellen.

Hopelijk zijn er ook enkele leden die bij het doorbladeren van foto-album 
en/of notitieboekje tot de conclusie komen dat ze best eens een artikel(tje) 
voor ons maandblad zouden kunnen schrijven.
In deze rubriek zijn trouwens ook losse aantekeningen van harte welkom.

De heer J. Mantelaers, Beatrixstraat 
1, te Nuth, zond ons enkele foto’s 
met beschrijving van een door hem 
geconstrueerd entapparaat: Nr. 1 is 
meer voor grotere planten en is ver
stelbaar voor hoge en lage planten; 
de druk kan ook versteld worden. De 
kapjes die op de entelingen drukken 
zijn van tempex en deze houden de 
geënte stukken goed op hun plaats. 
Ze zijn bevestigd aan ijzerdraad, dat 
versteld kan worden in de gaatjes, 
die in de middenbalk zijn geboord. 
Het elastiek is gesneden van een 
binnenband van een bromfiets.
Nr. 2 is meer geschikt voor lichtere 
planten zo als de Pereskiopsis-onder- 

stam. Men kan de hoogte en de druk ook regelen. Voor de druk op de 
entelingen kan men glasplaatjes of plankjes en ook houten steeketiketten 
gebruiken. Het elastiek is ook weer van de genoemde binnenband.
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D e 3 L K  1970 in M o n sch au

J. DE GAST

Op 12 en 13 september j.l. vond de vijfde Drie Landen Konferentie plaats, de 
tweede in Duitsland. Evenals de eerste keer was de plaats van samenkomst 
de jeugdherberg Hargard in Monschau.
Van Belgische zijde was als spreker aanwezig Dr. Vertongen met een lezing 
over ’Melocactussen en aanverwante geslachten', van Duitse kant waren er 
Dr. Stauch over 'Mooie hybriden, in het bijzonder Echinopsis-hybriden’ en 
Dr. Diers met een lezing 'De plantengroei in Noord-Argentinië en Peru , terwijl 
de heer Buining de Nederlandse voordracht verzorgde, getiteld 'Bijdrage tot 
de kennis van de Cactaceae in Brazilië'.
Het organiseren van de 3 LK is in meerdere opzichten telkens weer een 
experiment. Er zijn altijd taalproblemen: zo werden de Nederlands sprekenden 
ditmaal verrast door een welkomstwoord in hun eigen taal van de heer Simon 
- voorzitter van de Duitse organisatiekommissie - en ontbraken verder alle 
vertalingen. Vervolgens de plaats van samenkomst: waar vindt men een ge
legenheid waar men met zovelen bijeen kan komen, kan eten en drinken en 
een slaapplaats vinden? Tenslotte de ruilbeurs, die we geen van allen willen 
missen en waarover iedere deelnemer een eigen mening heeft wat de orga
nisatie betreft. Gelukkig maar, dat iedereen een zonnig humeur meebrengt 
waarmee alle moeilijkheden opgevangen kunnen worden en alles overgoten 
kan worden met onze verkwikkende sukkulentensaus.
Voor volgend jaar zijn de organisatoren vast van één zorg af: de Belgische 
liefhebbers hebben ’Houthaelen’ reeds gereserveerd, de enige plaats tot nu 
toe, die geheel aan zijn doel beantwoordde. Maar de andere problemen? 
Welke deelnemer wil ons eens zijn mening schrijven over de noodzaak van 
vertalingen en opbouwende kritiek leveren over de organisatie van de ruil
beurs?
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D e su ccu le n te n  en het w a te r

J. A. JANSE

Vooral beginnende liefhebbers beschouwen de succulenten vaak als planten, 
die in geen enkel opzicht met 'gewone' planten kunnen worden vergeleken.
En hoewel de succulenten inderdaad bijzondere aanpassingen vertonen, zijn 
de levensverrichtingen in principe toch dezelfde als hun soortgenoten uit 
het plantenrijk, die onder 'normale' omstandigheden leven.
Water bijvoorbeeld is een factor, die bepaalt of er ergens plantengroei is of 
niet: het blijkt dat in de wereld inderdaad geheel vegetatieloze gebieden zijn. 
Maar hun uitgebreidheid is gering, want zo er ook maar een uiterst geringe 
hoeveelheid water voorhanden is, dan slagen sommige planten erin zich daar 
te handhaven.
Water is de absolute voorwaarde voor het leven, zoals we dat op aarde 
kennen; water is de noodzakelijkste stof bij allerlei scheikundige processen, 
die bij de stofwisseling plaats vinden.
Die afhankelijkheid van water is dus zo absoluut, dat wij bij de planten een 
zeer sterk ontwikkelde aanpassing aan het milieu t.o. van water vinden, 
waardoor sommige planten in staat zijn te leven onder extreme omstandig
heden. Planten die aangepast zijn aan een omgeving waar het water gedurende 
lange perioden ontbreekt, vat men onder de naam 'xerophyten' (van Gr. xeros 
= droog) samen.
Bij de xerophyten vinden wij twee belangrijke groepen. De xerophyten in 
engere zin zijn planten, die in tijden van droogte door het zeer sterk ontwik
kelde wortelgestel in staat blijken te zijn ook de kleinste hoeveelheid water 
aan de grond te onttrekken. De zuigkracht van hun wortels is veel groter dan 
bij andere planten door een hoge zoutconcentratie van het celsap. Hiermede 
betreden wij al een terrein waarmede veel liefhebbers erg weinig bekend 
zijn en toch is enig begrip ervan nodig om de problemen, die zich hierbij 
voordoen beter te begrijpen.
Planten nemen water (met voedingsstoffen) op doordat dit water de cel- 
membramen doordringt; normaliter is de concentratie van zouten in de plant 
sterker dan er buiten, en er is een richting van beweging van de zwakke naar 
de sterkere oplossing, die men osmotische druk noemt.
Daarom kunnen bijvoorbeeld maar enkele planten leven in de brakke gronden 
aan de zeekust, men noemt deze planten 'halophyten' (van Gr. halos = zout); 
andere niet voor deze bijzondere standplaatsen geschikte planten verwelken 
in het overigens waterrijke milieu, daar de sterk zoute oplossing in de grond 
water aan de plant onttrekt i.p.v. dat de plant water onttrekt aan de grond.
Bij de succulenten is het probleem van de waterhuishouding op een andere 
manier opgelost.
Waterhuishouding' is een begrip wat wij vooraf eens nader moeten bekijken. 
Het is niet de bedoeling hier de eigenlijk erg ingewikkelde en voor leken 
nauwelijks toegankelijke plantenphysiologie in deze eenvoudige (wellicht té 
eenvoudige) uitleg te betrekken, maar proberen de zaken toch enigermate 
te verduidelijken zonder met scheikundige formules en zo aan te komen. 
Waterhuishouding is net als in de gewone huishouding een zaak van inkomsten 
en uitgaven.
Als er in. het milieu altijd water ter beschikking staat is er nauwelijks een 
probleem, maar de moeilijkheden beginnen als er, meestal tijdelijk (soms 
echter wel erg lang), watergebrek ontstaat.
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Bij de succulenten is er een inrichting om w ater te verzam elen en vast te 
houden, waardoor de plant ook bij langdurige droogte niet van w ater 
verstoken blijft.
W ater opzamelen betekent dat de plant h iervoor ruimte moet hebben, vandaar 
de opgezwollen bladeren (blad-succulenten) of stengels (stam-succulenten). 
De celwanden en de buitenzijde van de plant zijn er op ingericht w aterverlies 
zoveel m ogelijk te voorkom en: door allerlei bijzondere inrichtingen als een 
dikke opperhuid, bekleding met een waslaag, dichte beharing en verkleining 
van het oppervlak t.o. van de inhoud, dat is dus in het gunstigste geval de 
kogelvorm, die zoveel succulenten hebben of benaderen.
Als het probleem van de waterhuishouding hiermede zou zijn opgelost, lagen 
de zaken wel erg eenvoudig. Zo is het echter niet!
We zeiden het al: de levensverrichtingen zijn bij de succulenten in principe 
niet verschillend van die van andere planten!
Leven betekent stofw isseling, w aardoor energie w ord t opgetast (d.i. bij de 
planten de koolstofassim ilatie op photosynthese) en w ord t ve rb ru ik t (d.i. de 

ademhaling).
Zonder stofw isseling, al is deze nog zo beperkt is er geen leven.
Beide processen moeten dus op gang blijven, maar bij beide is een commu
nicatie met de buitenwereld noodzakelijk, waarbij het verlies van w ater kan 
optreden.
De gasuitw isseling bij beide processen geschiedt door middel van de huid- 
mondjes (stomata) in de opperhuid van de plant. Men zou het voor de hand 
liggend vinden als de succulenten dus minder huidm ondjes per vierkante m illi
m eter hadden dan planten uit een vochtiger milieu, maar dat b lijk t nu ju is t 
niet het geval te zijn. Integendeel, zij hebben er soms be langrijk meer.
De reden daarvan is, dat de succulenten de gasuitw isseling slechts een korte 
tijd, maar dan in verhoogde mate, moeten uitvoeren, w aardoor een groter 
aantal huidmondjes noodzakelijk wordt.
Bekijken w ij eerst de koolstof-assim ilatie of photosynthese zoals d it proces 
nu meestal w ordt genoemd.
Photosynthese (van Gr. ’photos’ =  licht en Gr. 'synthesis =  opbouw) is de 
eigenschap van groene planten om met behulp van zonlicht en medewerking 
van het bladgroen (chlorophyl) uit w ater en koolzuurgas zetmeel en suikers 
op te bouwen. De planten vervullen daarmede in de wereld een rol, waardoor 
ze onmisbaar zijn in ons totale bestel.
De plantenetende dieren zijn direct, de vleesetende dieren (die planteneters 
als prooi hebben) indirect van de planten afhankelijk. Het is een voorbeeld 
van de voedselkringloop, die nu ju is t zo in het geding is bij de problemen 
verbonden aan het m ilieubederf door lucht- en w aterverontre in ig ing, ont
bossing en de daardoor veroorzaakte erosie en andere door menselijke 
invloed veroorzaakte natuurvernieling.
Deze photosynthese is afhankelijk van bepaalde vaak voo r de plantensoort 
specifieke omstandigheden: een bepaald gehalte aan koolzuurgas (C O 2) dat 
meestal 0.03 volum en-procent bedraagt, de tem peratuur en de lichtintensiteit, 
maar ook de aanwezigheid van water.
Vanzelfsprekend geschiedt deze photosynthese overdag, daarentegen gaat de 
ademhaling dag en nacht door, het zijn elkaar tegengestelde processen, 
maar omdat de opbouw van stoffen bij de photosynthese veel g ro ter is dan 
het gebruik bij de ademhaling, ontstaat er een assim ilatie-overschot waaruit 
de plant de middelen heeft om te groeien en dus in grootte toe te nemen.
Als de plant dus assim ileert moeten de huidmondjes geopend zijn en ontstaat 
dus de m ogelijkheid dat vochtverlies optreedt dat g ro ter is dan de plant
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zich kan veroorloven. Dat betekent dus dat een succulente plant onder be
paalde omstandigheden de huidmondjes moet sluiten en daardoor de photo- 
synthese tot stilstand komt.
Daaruit is dan de zeer langzame groei van de woestijnreuzen af te leiden, 
die wel een grote afmeting bereiken maar dat eerst op hoge leeftijd. 
Raymond Carlson zegt in zijn boek The Flowering Cactus" dat de Saguaro 
(Carnegiea gigantea), de reuzenzuilcactus van Arizona, die een hoogte van 
15 meter bereikt, een zaailing was in de dagen dat de Constitutie van de 
Verenigde Staten werd neergepend, dus wel 2 eeuwen geleden. Als de regens 
vallen ziet men hoeveel water zo’n plant in korte tijd kan opzamelen; zijn 
omvang neemt een duim toe in één etmaal.
Dat betekent niet dat elke succulente plant zo langzaam groeit; in gunstige 
omstandigheden gaat de groei ook veel sneller door het groter assimilatie- 
overschot. Bij het kweken van succulenten zien wij dikwijls snelle toename 
van grootte, maar als dit naar verhouding te snel gaat, verliest de plant ook 
vaak haar karakteristieke uiterlijk.
Ais voorbeeld van een cactus, die in gunstige omstandigheden groeit, zouden 
wij de nachtcactus (Selenicereus) kunnen noemen. Ze groeit in een vochtig 
en warm klimaat met korte perioden van geringere vochttoevoer. Ze zijn 
daarom niet zo bestand tegen zeer langdurige droogte, die wij in de rusttijd 
bij onze cactussen kunnen meemaken. Groeit deze plant zoals het behoort 
dan is het ook al gauw geen kamerplant meer, maar verlangt de ruimte om 
dan opeens die wondermooie zich s'nachts openende bloemen voort te 
brengen.

(wordt vervolgd)

Van Ittersumlaan 32, Bennebroek

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (IV)

A. F. H. BUINING

Het verzamelen van cactussen in deze woestijngebieden is geheel iets an
ders dan het botaniseren in Brazilië en dergelijke gebieden waar de natuur 
veel rijker te voorschijn komt.
Telkens gingen we deze dagen van de grote weg de 'Pan Americana’ af, om 
in de hete eenzame en kale woestijn bepaalde Ritter-planten te zoeken. Hier 
woont niemand en er is geen enkele mogelijkheid om de voedsel- water- en 
benzinevoorraden aan te vullen. Dergelijke tochten zijn geenzins van ge
vaar ontbloot, omdat het vast raken in de vaak mulle zandige gedeelten, het 
defect raken van de motor of het verdwalen, zeer ernstige gevolgen kan heb
ben.
Op een van deze tochten vonden we een nieuwe species van het geslacht 
Thelocephala. Door later bekend geworden publicaties van de Japanner Ito 
bleek, dat deze eerder dan Ritter, officieel het geslacht Chileorebutia als 
THELOCEPHALA had beschreven. Derhalve moeten bij erkennning van dat 
geslacht de planten uit deze groep genoemd worden naar het genus THELO
CEPHALA. Wij vonden aldaar ook nog Copiapoa coquimbana var. domeykoen- 
sis, Pyrrhocactus eriosyzoides var. domeykoensis en een Eriosyce species.
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Er was echter geen schijn van kans dat we de grote weg weer konden berei
ken, zodat we bij een vervallen indianenhut van een verlaten mijn moesten 
overnachten. Voor we op de grote weg terug kwamen zagen we grote zode
vormige groepen van een Maihueniopsis species. Een eind voorbij een stadje 
vonden we boven op kale heuvels vol met steengruis, Pyrrhocactus atroviridis 
en Thelocephala duripulpa.
De verschillende Thelocephala-soorten zijn buitengewoon moeilijk te vinden. 
De penwortels worden soms tot 30 cm lang, het kopje groeit meestal op een 
paar cm lang heel dun halsje, dat boven op de veel dikkere penwortel zit. 
Dit kopje zit echter geheel verscholen onder steengruis of zand. Alleen bij 
bloei ziet men de bloem en dan weet men dat hier een plant groeit. Doordat 
Ritter de vindplaatsen van zijn Thelocephala’s merkwaardig nauwkeurig kende, 
hadden wij het grote voorrecht de meeste soorten van deze groep op de 
natuurlijke vindplaatsen te ontdekken.

Ons kampement bij 
een verlaten koper
mijn in de verre 
omgeving van Do- 
meyko.

Foto Buining

Steeds verder drongen wij in de Atacama-woestijn door en als wij dan 
’s avonds stil hielden aan de voet van een flinke berg waarop Thelocephala 
aerocarpa groeide, dan overlegden we eerst of we nog 'even' eerst naar de 
top zouden gaan of niet. Ritter zo vlug als een gems ging voorop en als een 
karrepaard hijgend kwam ik er achter aan. Het was een ellendig zware klim
partij en boven blies een flinke oceaanstorm, zodat we ons nauwelijks op de 
been konden houden

(wordt vervolgd)

'RUILEN ZONDER HUILEN’

Zoeklijsten en aanbiedingen aan het centraal contactadres 
Middelburgsestraat 35, Scheveningen, telefoon 070 - 550523
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Z a a d a a n b ie d in g  c lic h é fo n d s  (aanvullingslijs t)

Doordat verschillende leden met het zenden van het zaad, dat zij voor het 
Clichéfonds hadden geoogst wat laat waren, is hier de tweede zaadaanbieding. 
Hartelijk dank aan allen die ons zaden hebben toegestuurd.
Voor bestellingen verwijzen wij u naar het decembernummer 1970. D.V. zijn 
zaden van door J. D. van Vliet geïmporteerde planten, dus geen importzaden.

40 cent per pakje

BLOSSFELDIA
700 liliputana D.V.97

CEPHALOCEREUS
701 palmeri

ECHINOCEREUS
702 pulchellis (15 zaden)

ECHINOPSIS
703 melanopotamica D.V.DD (met lange dorens)
704 mirabilis
705 obrepanda D.V.63 (div. vormen)

GYYMNOCALYCIUM
706 bodenbenderianum D.V.59 (syn. asterium)
707 brachypetalum D.V.50 (15 zaden)
708 gibbosum D.V.55
709 marsoneri D.V.51
710 quehlianum D.V.60 (groene plantjes)
711 quehlianum D.V.60-2 (type)
712 ragonesei D.V.58
713 zagarrae D.V.49

FRAILEA
714 pumila D.V.32
715 pumila (donkerbruine dorens, imp. Horst)

(10 zaden)
716 pygmaea var. phaeodisca 

(van imp. planten Horst)
717 H.U. 64
718 H.U. 12

LOBIVIA
719 haematantha (15 zaden)

LOXANTHOCEREUS
720 gracilis

MAMMILLARIA
721 hahniana
722 karwinskyana

NOTOCACTUS
723 (Mal) arechavaletai D.V.14
724 (Mal) arechavaletai v. 

maldonadensis D.V.64 (15 zaden)
725 brevihamatus
726 bueneckeri (met gele dorens)
727 caespitosus D.V.23 (syn. minimus)
728 concinnus (van imp. planten, Fechser)

729 concinnus D.V.2/3 (type en var. nigrispinus, 
Ito, groeien gemengd)

730 concinnus v. apricus D.V.gb 
(var. nov. v. Vliet) (15 zaden)

731 concinnus v. parviflorus D.V.9c 
(var. nov. v. Vliet)

732 concinnus v. piriapolisensis D.V.9a 
(var. nov. v. Vliet) (15 zaden)

733 crassigibbus (met grote gele bloemen)
734 (Mal) erinaceus D.V.22/3-810-809 

(type tot 40 cm hoog)
735 (Mal) erinaceus forma D.V.29
736 (Mal) erinaceus forma D.V.29-345
737 (Mal) erinaceus forma D.V.29-643-998

(fijnere dorens dan type)
738 (Mal) erinaceus forma D.V.29-926
739 (Mal) erinaceus forma D.V.29-1000
740 (Mal) erinaceus forma D.V.22/1-1004
741 (Mal) erinacus forma D.V.22/7-647-648

15 zaden
742 (Mal) erinaceus forma D.V.29/9 

(zeer grote vlakke planten)
743 (Mal) erinaceus forma D.V.22/9-652 

(met zware dorens)
744 (Mal) erinaceus forma D.V.29/12

(vlakke planten met fijne dorens) (15 zaden)
745 (Mal) erinaceus forma D.V.22/35-644
746 (Mal) erinaceus forma D.V.29/35-656-1006 

(met witte bessen)
747 (Mal) erinaceus forma D.V.29/85-657
748 (Mal) erinaceus forma D.V.29b 

(pauciareolatus vorm)
749 (Mal) erinaceus forma D.V.29c

(grote grasgroene planten, gele dorens)
750 (Mal) spec. D.V.99

(kleine planten, dicht bedoornd)
751 floricomus D.V.102 (geelbruine dorens)
752 floricomus forma flavispinus D.V.102-783 

(gele dorens)
753 floricomus forma spinosissimus D.V.102-779 

(rode dorens) (15 zaden)
754 mammulosus D.V.74/2-10 (type)
755 mammulosus forma D.V.74/1 (721)

(prachtig donkergroene lich.)
756 mammulosus forma D.V.74a 

(niet N. submammulosus)
757 mammulosus forma D.V.74g (grote planten)
758 mammulosus forma D.V.74g/3-4-5 

(met fijne, witte dorens)
759 mammulosus forma D.V.74g/3-7 

(met fijne, bruine doorns)
760 mammulosus forma D.V.74g/9
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761 mammulosus forma D.V.74g/10 
(kleine vorm met fijne dorens)

762 mammulosus forma D.V.74g/11
763 mammulosus var. brasiliensis
764 mammulosus v. masollerensis D.V.74h 

(var. nov. v. Vliet)
765 mammulosus v. rubrispinus D.V.74b 

(mooi rood bedoornd)
766 megapotamicus D.V.83
767 megapotamicus v. crucicentra 

(van imp. pl. Buining)
768 megapotamicus (van imp. pl. Buining)

(10 zaden)
769 mueller-mölleri H.U.25 =  mammulosus vorm
770 orthacanthus D.V.71

(in vorige lijst N. aciculatus)
771 ottonis (van imp. planten Buining)
772 ottonis v. paraquayensis 

(van imp. planten Hofmann)
773 ottonis D.V.79 (type)
774 ottonis forma D.V.79/3-4 (tenuispinus vorm)
775 ottonis forma D.V.79/5
776 ottonis forma D.V.79/7
777 ottonis forma D.V.79/9

(met grove dorens) (15 zaden)
778 ottonis forma D.V.79/10
779 ottonis forma D.V.79/13 (15 zaden)
780 ottonis forma D.V.79/14 (15 zaden)
781 ottonis forma D.V.79/15
782 ottonis forma D.V.79/16 (15 zaden)
783 ottonis forma D.V.79/17-18
784 ottonis forma D.V.79/19 (geheel roodbruin 

bedoornd) (15 zaden)
785 ottonis forma D.V.79/20
786 ottonis v. minasensis D.V.79a 

(var. nov. v. Vliet)
787 ottonis H.U.32
788 ottonis H.U.35 (15 zaden)
789 ottonis H.U.37 (met donkerbruine dorens)
790 ottonis H.U.65 (met donkerbruine dorens)
791 ottonis H.U.65 (grove dorens) (15 zaden)
792 ottonis H.U.65 (fijne dorens) (15 zaden)
793 pseudorutilans D.V.41 (sp. nov. v. Vliet)
794 pseudorutilans v. minimus D.V.40 

(var. nov. v. Vliet) (15 zaden)
795 (Mal) pulvinatus D.V.25
796 (Mal) sessiflorus D.V.30 

(type syn. M. stegmannii)

797 rauschii D.V.34
798 scopa D.V.73
799 seticeps D.V.109 (sp. nov. v. Vliet)
800 submammulosus D.V.17 (type)
801 tabularis D.V.10
802 vanvlietii D.V.18

PARODIA
803 catamarcensis D.V.86
804 chrysacanthion D.V.76
805 comarapana D.V.108
806 comosa
807 malyana (van imp. planten Rausch, 

rood en geel bloeiend)
808 microsperma D.V.84 (met verschillend 

gevormde oranje-rode bloemen)
809 microsperma D.V.85-2 (grote gele bloemen)
810 microsperma D.V.85-3 (licht gele bloemen)
811 procera
312 rubriflora
313 sanagasta
814 stuemeri robustior (var. nov. Rausch, 

van imp. plant)
815 subterranea (van imp. planten Rausch)

REBUTIA
816 grandiflora

WEINGARTIA
817 lanata (15 zaden)
818 riograndense (15 zaden)

VETPLANTEN
819 Agave parviflora (10 zaden)
820 Anacampseros telephiastrum
821 Anacampseros arachnoides
822 Aptenia cordiflolia
823 Bulbine sembarbata (10 zaden)
824 Cotyledon undulata
825 Gasteria armstrongii (10 zaden)
826 Oscularia deltoides
827 Pleiospilos species
828 Portulaca poellnietziana
829 Portulaca species
830 Phombophyllum dolabriforme 
331 Talinum uliganum

Hier vo lg t een opgave van de u itverkochte zaden:

4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 37, 41,
45’ 46', 47! 48, 50, 56, 61, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 74,106,107,119,

127, 128, 129, 130, 133, 138, 139, 142, 145, 148, 155, 159, 160, 162, 164, 169, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179 180, 182, 183, 185, 187, 188, 180, 191, 192, 196, 198,
203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 220, 225, 226, 230, 233, 235, 237,
239  ̂ 24o! 241, 247, 258, 259, 262, 264, 270, 271, 277, 281, 282, 290, 291, 305, 308,
309, 314, 326, 329, 333, 339, 340, 347, 350, 355, 356, 357, 367, 368, 371, 379, 383,
384, 385, 389, 399, 405, 406. 410, 411, 412, 420, 423, 424, 425, 432, 433, 507, 513,
526, 543, 548, 554, 555, 585, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 672, 673.
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W e rk g ro e p  F ra ile a

Leden welke in de werkgroep Frailea willen medewerken, worden verzocht 
zich in verbinding te stellen met:

K. H. Prestlé, Vijverweg 12, Veghel (N.-Br.)

Ter gelegenheid van de jaarvergadering van de DKG, die op 12/13 juni 1971 
in Dortmund plaats vindt, zouden wij voor de liefhebbers een ruil- en verkoop
beurs willen houden onder het motto: 'Van de liefhebber voor de liefhebber’. 
Die liefhebbers die aan deze beurs zouden willen deelnemen, worden verzocht 
zich te melden vóór 15 maart 1971 bij Hans Bergei, Am Bertholdshof 72, 
D-4600-Dortmund.

A an  de s e c re ta r is s e n  d e r afd e lin g en

Volgens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement treedt ieder jaar een derde 
der leden van het hoofdbestuur af. In 1971 zijn volgens het opgemaakte rooster 
aan de beurt van aftreding:

1.

2 .

3.
4.
5.
6 .

Ir. A. F. H. Blaauw, Rijsbergen voorzitter
J. de Gast, Venlo 
E. H. A. Algra, Bleiswijk 
J. W. C. Entrop, Heusden

2e secretaris
afd. Rijn- en Delfland
afd. Gorinchem

L. W. de Koeier, Koudekerke afd. Zeeland
J. A. v. Willigen, IJmuiden afd. Kennemerland

De aftredende hoofdbestuursleden worden verzocht na overleg in hun afdeling, 
vóór 1 maart 1971 aan het algemeen secretariaat van Succulenta te willen 
mededelen of zij zich wederom voor hun functie herkiesbaar stellen.

K o n in k lijk e  g o ed keu rin g

Het bestuur van 'Succulenta' kan tot haar vreugde mededelen, dat bij Koninklijk 
Besluit van 16 november 1970, nr. 64, goedkeuring is verleend aan de statuten 
van de vereniging.
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Hoofdbestuursverkiezingen

De secretarissen van de afdelingen worden verzocht het algemeen secretariaat 
van Succulenta, Koningsweg 2, Beekbergen, de navolgende gegevens te 
verstrekken:

1 . Een ledenlijst 1971 van de afdeling, in duplo, vo lled ig met namen en 
adressen op apart(e) vel(len) papier aan één zijde beschreven. Donateurs 
en/of huisgenoot-leden moet niet verm eld worden, aangezien d it aanleiding 
kan geven to t misverstanden.

2. Een jaarverslag 1970 van de afdeling.
3. Namen en functies van het afdelingsbestuur.
4. Opgave van de afdelingsbijdrage 1971, naast de contributie van de 

vereniging.

E. VERDUIN - DE BRUYN 
Secretaresse Succulenta

Nieuwe Leden

A. van Dooren, Furmerusstraat 432, Sneek 
N. Lambooy, M iddelweg 72, W assenaar 
J. v. d. Neut, Anna Blamanlaan 44, 
Uithoorn
A. J. Schilstra, Bovenkruier 63, Amsterdam 
J. B. Slagman, Brahmslaan 93, Leiden 
P. H. M. van Cruchten, van Pallantstraat 
38, Haelen L.
Sven Broberg, Langarödsvagen 78 A, 
S-263 00 Höganas, Sverige

Afdeling West-Brabant

Vergadering van 24 oktober.
Deze zaterdagmiddag stond in het teken 
van de Phyllo 's. De heer de Looze had de 
moeite genomen om van Rotterdam naar 
het Zuiden af te dalen met een collectie  
prachtige dia's. Aan de hand van enkele 
botanische planten liet hij ons zien, dat de 
oorspronkelijke Epiphyllum over het alge
meen wat plant noch wat bloei betre ft een 
geweldenaar is onder de cactussen. Z ijn 
nazaten dragen in het blad nog zeer dui

Te koop gevraagd tegen elke prijs:
Succulenta 1947 , 26e jaarg. nr. 1 

idem 1954, 33e jaarg. nr. 2
Gezocht:

Cactus and Succulent Journaal of 
America: alle jaargangen vóór 1965. 
Cactus and Succulent Journal of 
Great Britain: Vol. 1-19 (1939-1957). 
National Cactus and Succulent 
Journal: Vol. 1-22 (1946-1967).

DOKTER H. VERTONGEN
Hogeweg 61 • Erembodegem (België)

de lijk  het v is itekaartje  mee, maar als men 
het geluk heeft er bloemen aan te krijgen, 
dan is het du idelijk , dat voora l duitse en 
belgische liefhebbers in het verleden, en 
amerikaanse in het heden een enorm aan 
tal hybriden hebben doen verschijnen. De 
meeste hybriden laten een prachtige 
bloemvorm gepaard aan stralende kleuren 
zien. De heer de Looze verte lde ons, dat 
zijn lie fhebberij al van voor 1940 dateerde, 
maar dat de donkere jaren die daarop 
volgden, zijn mooie verzameling in slechte 
zin naar de knoppen hadden geholpen. 
Pas een drietal jaren geleden was hij op
nieuw begonnen met zijn Phyllo ’s en zijn 
kas herbergt momenteel een respectabel 
aantal soorten. Naast opnamen van zijn 
eigen planten, liet hij ons ook een aantal 
d ia 's zien die hij in Engeland had gemaakt 
tijdens bezoeken aan vrienden.
Ook voo r degenen, die niet kapot zijn van 
Phyllo 's, bracht deze middag voldoende 
aantrekkelijks en de vele opgekomen leden 
zullen zeker geen sp ijt hebben gehad van 
deze langbladige middag.

J. THEUNISSEN, 2e sekretaris
van Goghlaan 98, Roosendaal

Gerhard Köhres
CACTUSSEN en CACTUSZADEN.

D.6106-Erzhausen/Darmstadt - Bahnstr. 101

Nieuwe zaadlijst 1971 op aanvraag.
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karlh e in z  uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5

D. B O U W M A N
Import - Export

GROTE SORTERING CACTUSSEN

EN PRIMA VETPLANTEN

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168

H. E. BORN

A lles voor de cactus- en 
orchideeën liefhebber.

Gratis catalogus

D-5810 Witten-Bommern, 
Elberfelderstr. 2, Deutschland

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: H. G. HELLENDOORN, Doorn
straat 172a, Scheveningen, Postrek. 68 05 96 of 
rekening 35700703, Raiffeisenbank, Jacob Pronk- 
straat 6, Scheveningen.

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Postbus 210 - Venlo 

#

Drukker van "Succulenta”

Succulentenkwekerij
H. van O ONKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1970 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Redacteur: A. F. H. Buining, Burg. de Beaufort- 
weg 10, Hamersveld (U.)-
2e Redacteur (voor vetplanten): F. U. A. Noltee, 
Gravenstraat 38, Dordrecht.
B ibliothekaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  12,50 en voor leden in het buitenland 
f  15,— per jaar met GRATIS maandblad "S uc
culenta” .

Kopij moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Notocactus buiningii Buxb. foto Buining
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Hoe wij Notocactus buiningii Buxb. vonden

A. F. H. BUINING

Het was half januari 1967 toen Leopoldo Horst en ik Uruguay probeerden te 
bezoeken. D it bleek niet zo eenvoudig te zijn. Het vervullen van allerlei 
form alite iten had ons reeds enige dagen bezig gehouden, waarbij bleek, dat 
de douane-autoriteiten toen alles ogenschijn lijk  rond was, op zondag 15 
januari niet aanwezig waren. We moesten dus ook nog zien de zondag door 
te komen. De vorige dagen hadden we de omgeving van Livramento een 
grensstad in Rio Grande do Sul in Brazilië, grondig onderzocht en vele 
Fraileas, Gym nocalyciums, Notocactus linkii, N. ottonis, N. arechavaletai en 
ook de prachtigbloeiende N. herteri, de laatste in zeer grote exemplaren, ge
vonden. We w ilden nu ons geluk eens proberen in het directe grensgebied 
met Uruguay.
De grenslijn loopt aldaar, zoals zo d ikw ijls, over de waterscheiding. Deze 
waterscheiding is de kam van de zogenaamde Cochilla Negra (Cochilla be
tekent heuvelrug) die daar ongeveer 400 meter hoog is. Naar de Uruguayse 
kant daalt men v rij spoedig, soms door smalle soms nog al brede dalen, naar 
beneden. Naar de kant van Brazilië b lijft de hoogte ongeveer gehandhaafd, zij 
het wat golvend. H ier en daar komen meertjes en moerasjes voor, waar nog 
al wat w atervogels te zien waren. Deze enorm uitgestrekte heuvelvlakte be
staat praktisch uitslu itend uit pampa met wild gras. Hierop ziet men heel erg 
verspreid vleesvee en schapen weiden. Ook zagen we hier nog al eens de v
gelukkig beschermde kleine Zuidamerikaanse struisvogel, de Nandoe, die 
leeft van hagedissen, allerlei insecten en ook slangetjes.
We trokken enige keren een dal in op Uruguays gebied en vonden vormen 
van Frailea pumila en natuurlijk ook de overal onafscheidelijke Notocactus 
ottonis en N. mammuiosus, steeds in verschillende variaties. De weg bestond 
uit de ruimte van. circa 30 meter breedte tussen de omheiningen van de uitge
strekte aangrenzende pampas. Het zogenaamde weggedeelte slingerde zich in 
deze ruimte door modderpoelen, uitstekende rotsgedeelten en diepe sporen.
Al naar gelang het weer zoekt men steeds de beste plekjes uit, zodat hier 
en daar verder gaan met een auto nauwelijks m ogelijk is. Wel letten w ij zeer 
goed op die plaatsen, waar rotsen boven het pampagras uitstaken, want daar 
groeien altijd de cactussen.
Tegen het m iddaguur zagen we in de verte een groep bomen en we besloten 
om daar ons m iddaguurtje te houden. D ichter bij gekomen bleek bij de bomen 
een grote kudde slachtvee te lopen, dat kennelijk onder de hoede was van een 
eerst niet bepaald vriendelijke  gaucho. Het vee schrok namelijk van de auto, 
die daar hoogst zelden langskom t en de gaucho (de Zuidamerikaanse cowboy) 
had nog al wat moeite om de dieren bij elkaar te houden. Toen alles weer 
rustig was en wij hem vertelden dat w ij alleen maar planten verzamelden 
ging hij w eer naar het vuur, dat hij daar stookte. M et d it vee was hij al een 
week onderweg om het als slachtvee ergens af te leveren. W aar dat w ilde hij 
niet zeggen. Terw ijl w ij vuur maakten om een potje soep te koken, ging hij 
naar zijn paard en haalde uit de zadeltas een flink  stuk vlees. Aan een in
middels gesneden stok spieste hij het vlees, stak de stok in de grond direct 
naast het nog smeulende houtskoolvuur, zodat het geroosterd werd. U it een 
flesje gooide hij er telkens wat zout w ater over heen. Na enige tijd  sneed hij 
van de bout de gare gedeelten af en peuzelde deze sm akelijk op. Nadat zo 
ge le idelijk  de hele homp verorberd was legde hij zich tevreden een tijd je  neer.
D it was nu de ouderwetse echte 'churasco' zoals de Brazilianen en de 'assado'
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Notocactus buiningii op de groeiplaats in Uruguay Foto tSuinmg

zoals de Spaanstalige landen in Zuid-Amerika zeggen. Na onze soep verorberd 
te hebben namen we hartelijk afscheid en trokken verder naar het zuidwesten. 
Het gebied werd echter geleidelijk aan vlakker en de dalen naar Uruguay 
kwamen steeds verder van de grens te liggen. De grens is overal aangegeven 
door grote betonnen blokken en wel zodanig, dat men van het ene blok altijd 
het volgende in de verte kan zien. De z.g. weg kronkelt zeer sterk. Om vooral 
nog voor donker weer in Livramento terug te zijn, we wilden immers de 
volgende dag Uruguay richting Tacuarembo in trekken, besloten we terug te 
gaan.
Op de terugweg meende vriend Horst op het territoir van Uruguay een niet 
oninteressant rotsachtig terrein te zien.
Aangezien het vrij uitgestrekt was besloten we elk een gedeelte te onder
zoeken. Het zag er eerst erg kaal en oninteressant uit, maar geleidelijk aan 
werden de rotsen talrijker en wat groter en ik vond enige mooie exemplaren 
van Notocactus (Malacoc.) erinaceus. Daarna enige zeer dor en dood uitziende 
N. mammulosus en ook weer een paar Notocactus mueller melchersii. De 
laatste soort werd reeds jaren geleden op deze Cochilla Negra verzameld 
door de heer Mueller Melchers, die ze toen onder andere aan Fric stuurde.
Ze varieert ook weer zeer sterk al naar gelang van de groeiplaats. Eensklaps 
zag ik voor mij een vrijwel verdorde plant, die ik onmogelijk kon thuisbrengen. 
Na nog eens nauwkeurig gekeken te hebben, riep ik juichend naar vriend 
Leopold, dat ik een mij onbekende, waarschijnlijk nieuwe cactus gevonden 
had. Maar ook hij liet op hetzelfde moment een juichkreet horen en schreeuw
de, dat hij eveneens iets nieuws gevonden had. Het bleken dezelfde planten 
te zijn, maar ze verkeerden beide in miserabele toestand. Nu drongen wij 
dieper het land in en kwamen in kleine ravijntjes terecht waar we gelukkig 
een aantal gezonde, fraaie planten van de nieuwe species vonden. Het interes
sante en direct opvallende van deze plant was de merkwaardige lichtgroene 
kleur van de epidermis. Tussen grotere en kleinere brokken zwarte rotsen, 
groeit vrij veel wild gras en allerlei planten, waaronder een erg mooie onbe-
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kende distel. Zoveel m ogelijk verscholen tussen spleten kwam ze voor. Er 
lagen echter nog al heel wat aangevreten door schapen. Ook het wegbranden 
van lang dood gras in het voorjaar maakt veel slachtoffers onder hen. Alleen 
op verscholen, wat steilere plaatsen, weten ze zich te handhaven.
Toen de planten bloeiden, bleek inderdaad, dat we met een nog niet beschre
ven soort Notocactus te doen hadden, die als vorm tussen de ondergeslachten 
Neonotocactus en M alacocarpus in staat.
De kleurfo to  op de omslag geeft een du idelijk  beeld van deze fraaie plant. 
Tijdens mijn tweede ve rb lijf in Zuid-Am erika bezochten w ij eind augustus 1968 
w eer dezelfde groeiplaats, maar drongen nog dieper de dalen in. Hier vonden 
we prachtige exemplaren op minder verscholen plaatsen (zie bijgaande foto) 
en ook een grotere op Notocactus herteri gelijkende plant.
Na publicatie van onze species in het decembernummer van ’Kakteen und 
andere Sukkulenten’ van 1968, pag. 229/231, door Prof. Dr. F. Buxbaum, werd 
zij zuiver toevallig door een cactuslie fhebber uit Montevideo gevonden. Het 
is wel merkwaardig, dat een dergelijke zo opvallende plant nimmer ontdekt 
werd in een w eliswaar eenzaam, maar toch helemaal niet onbekend gebied. 
Gelukkig brengt zij v rij gem akkelijk zaad voort, zodat over enige jaren wel 
voldoende aanbod zal komen voo r de liefhebbers van Notocactussen. Zowel 
geënt als ongeënt is ze niet m oeilijk in cultuur, al vraagt de niet geënte plant 
wel heel wat meer zorg. Een echte fijne liefhebbersplant.

Gym nocalycium  hossei Berg. weer gevonden

HANS TILL

Gymnocalycium hossei Berg. werd in het in het jaar 1929 verschenen w erk 
’Kakteen’ van A. Berger beschreven en zij gold steeds als een der mooiste 
soorten onder de Gym nocalyciums. Nochtans komt zij zelden in de verzame
lingen voor en meestal zijn de van deze naam voorziene planten, alles behalve 
de genoemde soort. Zo is ook de in Backeberg's ’Die Cactaceae' deel III, 
p. 1734, nr. 1669, afgebeelde plant, ondanks in achtneming van de variabilite it, 
in geen geval Gym nocalycium hossei.
Het is daarom niet te verwonderen, dat ju is t dergelijke onbekende soorten 
de verzam elaar bijzonder prikkelen en ik streefde er naar zoveel mogelijk

Gymnocalycium
hossei

foto: TiII
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gegevens over deze soort te verzamelen. Planten uit im portzaden door H. 
Lembcke bij Famatina gevonden en door de fa. Uhlig aangeboden, klopten zó 
nauwkeurig met de beschrijving van Berger, dat ik ze de heer W. Haage, die 
destijds in 1929 de orig inele exemplaren aan Berger te r beschrijv ing gaf en 
die deze planten wel het beste zou moeten kennen, te r bestemming voorlegde. 
De heer Haage herkende de zo zeer op G. hossei gelijkende planten als met 
de soort verwant, maar hij betw ijfe lde toch, o f het hier om de echte G. hossei 
ging. Deze veronderste lling bleek later ju is t te zijn en het zoeken naar 
Gymnocalycium hossei ging verder.
B ijzonder groot was dan ook mijn vreugde, toen ik in de herfst van 1969 van 
Frau M uhr uit N oord-Argentinië, Gym nocalycium -im porten ontving met de 
aanduiding B 62 en B 59 a, die habitueel aan alle kenmerken van Berger zijn 
G. hossei voldeden, echter tevens de grote va riab ilite it van deze soort toonden. 
Al deze importen bloeiden in het voorjaar 1970 en gaven ook zaad. De bloemen 
geleken, evenals het plantenlichaam, volkom en op onze oude G. hossei van 
Haage’s oorsprong, zodat met een goed geweten gezegd kan worden, dat 
Gymnocalycium hossei Berger nu eindelijk w eer is ontdekt.

Frailea friedrichii Buining et M oser spec. nov

A. F. H. BUINING

Corpus rarius caespitosum 8 x 6  cm, corpuscula singularia ad 3 cm alta 
lataque, perviridia ad aeruginirubra. Costae ad 19 in tubercula papilliform ia 
4 mm diam., solutae. Areolae ex longo rotundae aliquo tom enti pallido-brunnei 
tectae. SPINAE alinquo distantes, saepe curvatae pectinateque positae, utrim 
que 6, supra infraque adhuc una ad 3 mm longae, rubescentes ad corneae. 
Flores infundibuliform es, 23 mm longae lataque, flavae. Pericarpellum 4 mm 
longum latumque, saetigerum et albipilosum. Receptaculum fere 3 - 4  mm 
longum, saetigerum et albipilosum. Folia perianthii exteriora spathulata, 
lutescentia striataque, apicibus acutis; interiora spathulata, flava. Stylus 8,5 
mm longus, flavo-albus. Stigmata 8, 2,5 mm longa, alboflavescentia. Stamina 
primaria flavo-alba, 4-9 mm longa, circum stylum inserta; secundaria flavo-alba, 
4-5 mm longa. Antherae 0,7 mm longae, flavae. Camera nectarea 0,5 mm lata, 
aperta. Caverna seminifera 4 mm longa, 2,5 mm lata. Fructus 6-8 mm diam, 
saetiger villosusque. Semen galeriform e, atre nitidum, 1,5 mm longum et 1,2 
mm latum; testa minimis tuberculis aequis operta, a tergo pectin ifera. Habitat 
in Paraguay oriente ad Chololó-i.
V rij zelden groepen van 8 x6 cm vormend, enkel hoofdje to t 3 cm hoog en 
breed, donkergroen to t koperrood. Ribben to t 19, opgelost in tepelvorm ige 
knobbeltjes van 4 mm diam. Areolen ovaal, met iets lichtbruin vilt. Dorens iets 
afstaand, d ikw ijls  gebogen en kamvormig gesteld, aan weerszijden 6, onder 
en boven nog 1 kleinere doren, soms 1 loodrecht afstaande m iddendoren, alle 
to t 3 mm lang, roodachtig to t hoornkleurig. Bloem trechtervorm ig, 23 mm lang 
en breed, geel. Pericarpellum 4 mm lang en breed, met borstels en w itte  haren. 
Buitenste perianthbladeren spatelvorm ig met spitse punt, verzadigd geel, met 
strepen; binnenste spatelvorm ig, geel. S tijl 8,5 mm lang, geelwit. Stempels 
8, lang 2,5 mm, geelachtig w it. Primaire meeldraden 4-9 mm lang, rond stijl 
geplant, geel-w it; secondaire 4-5 mm lang, geel-wit. Helmknopjes 0,7 mm lang, 
geel. Nektarruimte 0,5 mm breed, open. Zaadholte 4 mm lang, 2,5 mm breed. 
Vrucht 6-8 mm diam., met borstels en wolharen. Zaad mutsvormig, zwart, mat 
glanzend, 1,5 mm lang, 1,2 mm breed; testa met zeer fijne, vlakke bultjes, 
kam aan rugzijde. G roeiplaats bij Chololó-i, in ooste lijk  Paraguay.

25



D is c o c a c tu s  b o o m ia n u s  Buining et Brederoo spec. nov.

A. F. H. BUINING

C orpora caespitosa, ad 10 cm diam., ad 6 cm alta con radicibus ramosis; 
costae 16-20, in tubercula solutae; spinae 12 (-13), radiales utrimque 5, 
pectinatae, incurvatae, praeterea altera reclinata altera proclinata, cen
trales plerumque absentes raro una; cephalium ad 4,5 latum et altum; 
flos 7 cm longus, 4 cm diam.; pericarpellum  globosum, 2,5 mm diam.; 
receptaculum glabrum, superne squamulo lanceolato vel lineari ornatum; 
stamina de 2 cm super pericarpellum  ad limbum inserta, filamenta 1 - 2 
mm longa, antherae ad filum  tenuissimum pendentes; stylus 23 mm longus; 
tepala lanceolata, alba; bacca oblongoides, rubescens; semina globosa, 
1,4 mm diam., n itido-n igra; testa tenuissime tuberculata.

Discocactus boomianus Foto Buining

Plat bolrond, s terk spruiten vormend aan de basis, to t 10 cm diam., to t 6 cm 
hoog, groen to t donkergroen, met vertakte wortels.
Ribben 16-20, spiraalvorm ig verlopend en nagenoeg geheel opgelost in tepe l
vorm ige knobbels, die onder aan de basis ca 1 cm diam. zijn en van punt to t 
punt 12-15 mm van e lkaar staan; op de punt van de tepel zit het areool, eerst 
met iets w it creme wol, spoedig kaal, iets langwerpig, ca 3 mm lang, ca 1,5 mm 
breed.
Dorens 12 (-13), in de top en het cephalium geel to t lichtbruin met donkere 
punt, weldra grijsachtig  w it met donkere punt, ruw, als met een g rijsw it korstje 
bedekt; randdorens 5 paar aan weerszijden, ca kamvormig gesteld, naar de 
plant gebogen, het onderste paar iets schuin naar beneden gericht, het boven
ste schuin naar boven, bovendien als regel 1 naar beneden en 1 naar boven 
gerichte doren, alle to t 3 cm lang; indien 1 m iddendoren aanwezig is, dan 
deze boven in het areool geplaatst en verticaal naar boven staand, wat krach
tige r en to t 3,5 cm lang.
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Cephalium to t 4,5 cm diam. en even hoog, losjes w itw ollig , de wol to t 3,5 cm 
lang, doorweven met verticaal naar boven gerichte en to t 2 cm uit de wo 
stekende borstelachtige, rechte dorens; rond het cephalium staan de dorens, 
vooral als de m iddendoren aanwezig is, s tijf verticaal omhoog en omheinen 
als het ware het cephalium; door deze w irw ar van dorens heeft de bloem 

vaak moeite zich geheel te ontvouwen.
De bloem in gesloten toestand to t 7 cm lang, geopend to t 9 cm diam.; he 
slanke receptaculum zit to t 3,5 cm diep in de zijde-achtige wol.
Pericarpellum klein, bolrond, 2,5 mm diam., kaal, naar het areool puntig

toelopend.
Receptaculum kaal, d irect boven het pericarpellum  niet of nauwelijks inge
snoerd, onderaan to t 4 mm diam., langzaam naar boven oplopend to t 5 mm 
diam en op de plaats waar de meeldraden ontspringen to t aan de zoom to t 
6 mm diam.; eerst op ca. 2,5 cm hoogte komt een enkel lancet- to t lijnvorm ig, 
w it schubje met groen punt voor van ca. 1 mm breedte, de verder naar boven 
aanwezige schubjes worden ge le ide lijk  aan langer, vooral de groene punt en 
zijn van 0 5 to t 2-2,5 cm lang en van 2 to t 3-4 mm breed, uitlopend in een lange 
scherpe punt. De sterk geurende bloem opent zich tegen de avond en sluit 
zich vroeg in de volgende morgen voorgoed.
Bloembladen lancetvorm ig, puntig toelopend, 2-2,2 cm lang, to t 6 cm breed, 

zuiver wit.
De meeldraden komen op het receptaculum vrij op ca. 2 cm boven het pericar
pellum to t aan de zoom over een lengte van 2 cm, over deze afstand de 
ruimte opvullend met de gele helmknopjes, onderaan 1 mm lang, naar boven 
iets korter, naar de stijl neigend en overgaand in een draadfijn steeltje waar
aan de helmknop vrij bengelend naar beneden hangt; met inbegrip van de 
helmknopjes zijn de meeldraden 1-2 mm lang.
Stijl 23 mm lang, doorschijnend wit, de w itte  stempels zitten 1-2 cm beneden 

de bovenste helmknopjes.
V rucht een langwerpige, rosé to t rood wordende bes, 18-25 mm lang en op het 
dikste gedeelte 8-9 mm diam., voorzien van een napje van ca 5 mm diam., met

aanhangende bloemresten. .
Zaad bolrond, ca. 1,4 mm diam., glanzend zwart; testa opgebouwd uit cellen, 
die ste rk tepelvorm ig zijn uitgegroeid, alleen langs de buitenzijde van het 
kratervorm ige hilum zijn ze vlak; binnenzijde van het hilum bekleed met een 
okerkleurig, sponsachtig weefsel; m icropyle w ratvorm ig, goed zichtbaar, 
funiculus groot van oppervlak, doordat de navelstreng er uitgebroken is, 
arillushuid soms in kleine gedeelten op de zaadhuid aanwezig; embryo ver
toont niet de aanwezigheid van zaadlobben, perisperm ontbreekt.
G roeiplaats en verspreiding op de Serra do Espinhaco, M idden-Bahia, Brazilië, 
op ca 900 m hoogte, tussen spleten en langs randen van vlakke rotsen, op 
sommige plaatsen tussen w itte  steenbrokken, tezamen met 2 species van 
Melocactus, een species van een onbekende M icranthocereus, Leocereus 
bahiensis, Pseudopilocereus glaucescens, een Euphorbia species, hier en daar 
een Bromeliaceae en enkele xerophytische heesters. Het te r plaatse onder
zochte grondm onster bleek een PH-waarde van 7 te hebben.
Het holotype van deze plant is onder het verzam elnumm er HU 222 gedepo
neerd in het herbarium van de R ijksuniversite it te Utrecht. Z ij werd het eerst 
ontdekt door Horst en Uebelmann tijdens hun expeditie van 1967/68.
Tijdens mijn tweede reis door o.a. Bahia, samen met Leopoldo Horst, hadden 
w ij ruimschoots gelegenheid deze interessante D iscocactus te r plaatse grondig 
te bestuderen. Het bleek, dat haar verspre id ingsgebied groter is, dan door
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Verklaring der tekeningen:

A =  bloemdoorsnede 
B =  bloem 
C =  zaadkorrel 
D =  vrucht
E =  afzonderlijke meeldraad 
F =  aanzicht hilum 
G =  embryo met binnenste zaadhuid 
H =  embryo vrij gemaakt van binnenste zaadhuid
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Horst en Uebelmann werd aangenomen tijdens hun vluchtig bezoek aan de 
vindplaats. Zowel op de heen- als terugweg naar het westen respectievelijk 
op 29/30 juni en op 3 juli 1968, konden wij aan een enkele plant een vrucht 
ontdekken.
Bij een nadere bestudering van de door Britton en Rosé beschreven en even
eens van Bahia afkomstige Discocactus zehntneri en Discocactus bahiensis, 
beide in The Cactaceae’, III, p. 218/219, fig. plaat XXIV en p. 220, bleek weldra, 
dat de onderhavige Discocactus boomianus aanzienlijk afweek van de wel erg 
summier beschreven genoemde soorten. Een vergelijking met deze beschrij
vingen en met de op de kleurplaat afgebeelde Discocactus bahiensis, toont 
deze verschillen wel zeer duidelijk.

zehntneri b a h ie n s is boom ianus

grootte 5-7 cm  diam . 6 cm  d iam . v r ij v la k 10 cm  diam .
6 cm  hoog

ribben onbekend c a . 10 16-20

d o ren s 12-14, g r ijs  tot la te r 
v r ijw e l w it, naa r 
p lant gebogen ,
1,5-2 ,5 cm  lang, 
m iddendoorn a ls  
rege l 1, a ls  rand- 
d o ren s

7-9, ie ts  p lat, iets 
n aa r p lant 
gebogen , ro sé ,
1-5-3 cm lang.

12 (-1 3 ), gee l tot 
lich tb ru in , w e ld ra  
g r ijsw it m et donke re  
punt, 3 cm  lang , 
n aa r p lant gebogen , 
ze ld en  1 m idden
d o ren , 3 ,5  cm  lang .

cepha lium k le in , van  zach te  
w o l, m et een paar 
b o rs te ls , so m s gene

o p va lle n d , m et vee l 
w o l, v r ijw e l geen 
b o rste ls .

tot 4 ,5  cm  hoog en 
b reed , w itte  w o l, 
m et b o rste lig e  
d o ren s .

b loem lang ca  3 cm , 
b reed  4 cm , w it.

4-5 cm  lang , s la n k  
recep tacu lu m , 
w it m et ie ts  gee l.

lang 7 cm , b reed
4 cm , s la n k  
re ce p tacu lu m , w it

v ru ch t n aakte  rode k n o ts
ach tig e  b es, 
lang 2 ,5  cm .

k le in e  naakte  b e s n aakte  ro sé  tot rode 
lan g w erp ig e  b es, 
18-25 mm lang.

zaad bolrond knobbe lig bo lrond knobbe lig bolrond m et te p e l
vo rm ig e  kn o b b e ls .

Overigens kan nog worden opgemerkt, dat indien Discocactus boomianus 
reeds vroeger ontdekt en beschreven zou zijn, men dan zeer zeker de zeer 
opvallende Micranthocereus en de beide Melocactus-species ook zou moeten 
hebben gevonden. Vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat deze plant buiten 
het ontdekte verspreidingsgebied voorkomt.
Ik meen derhalve met recht deze plant als nieuwe soort te kunnen beschrijven 
en noem haar gaarne naar mijn vriend Dr. B. K. Boom, secretaris van de I.O.S., 
die mij bij botanisch werk steeds gaarne van advies diende.

Tekeningen van A. J. Brederoo naar door mij verzameld materiaal.
Foto van A. F. H. Buining.
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O v e r  het o p rich ten  van  stu d ieg ro ep en

In het decembernummer van 1970 schreef onze heer Voorzitter in verband met 
de uitslag van de enquête, dat een groot aantal leden belang stelt in een 
studiegroep over een of ander geslacht dat hun bijzonder interesseert. De 
opgegeven cijfers bewijzen in feite dat haast iedereen die zich actief met 
succulentenstudie wil bezighouden, tevens belang stelt in een studiegroep. 
Een van de 36 geïnteresseerden in het geslacht Gymnocalycium was onder
getekende, vandaar mijn voorstel in dit artikel.
In de verenigingsbibliotheek bevindt zich een werkje (nr. X 10 - The Succulent 
Plant Institute Gymnocalyciums) dat uit een dergelijke studiegroep in Engeland 
is voortgekomen. De door hen gebruikte methode, enigszins gewijzigd, wil 
ik hier voorstellen.
Het principe is dat van de 'round robin’ of rondzendbrief, wat erop neerkomt 
dat een groep belangstellenden aan elkaar schrijven over hun planten, en 
inlichtingen uitwisselen. Allereerst dienen deze mensen zich kenbaar te 
maken aan de initiatiefnemer, die een lijst samenstelt waarop de deelnemers in 
een vaste volgorde voorkomen. De initiatiefnemer zowel als alle andere deel
nemers kunnen dan de problemen die hen interesseren in een brief uiteen
zetten en deze brief opzenden naar de deelnemer die vlak na hem (haar) op 
de lijst voorkomt. Deze zet zijn opmerkingen of inlichtingen op een aanhangsel 
bij de oorspronkelijke brief en stuurt alles weer verder naar de volgende 
deelnemer, enz. De laatste op de lijst stuurt de brief naar nr. 1, totdat de 
cirkel zich uiteindelijk sluit en de auteur tenslotte de reacties, waarnemingen 
en inlichtingen van bijv. een dertigtal leden terug in zijn bezit krijgt.
Het is duidelijk dat op deze manier een rijke dokumentatie opgebouwd kan 
worden, vooral wanneer alle deelnemers van de studiegroep hun opmerkingen 
volledig weergeven, liefst gedocumenteerd met eigen waarnemingen, litera
tuurverwijzingen en dergelijke.
Na verloop van tijd zullen de resultaten dan ook rijp zijn voor publikatie in 
het verenigingstijdschrift, zodat alle Succulenta-leden er kennis van kunnen 
nemen.
Een dergelijke studiegroep kan desnoods eeuwig blijven voortbestaan, zolang 
er bij de leden nog vragen oprijzen. Weliswaar moet er steeds iemand over 
waken dat de lijst der deelnemers up to dat gehouden wordt, zodanig dat 
nutteloze onderbrekingen van de cyclus voorkomen worden.
Het ware te hopen dat na lezing van dit artikeltje een aantal Succulenta-leden 
naar papier en pen willen grijpen om mee te doen. Het heeft hier helemaal 
geen belang of men een beginner is of een 'oude rot'.
Voor wat betreft het geslacht Gymnocalycium wil ik zelf met een dergelijke 
groep starten. De belangstellenden gelieven zich zodra mogelijk aan mij ken
baar te maken. Volgens het artikel van onze Voorzitter zou ik nu minstens 
35 antwoorden moeten ontvangen. Maak het waar jongens!

ROB DE BOCK,
Waaiberg 8, B 2460 - Kasterlee - België
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Februari-allerlei

De behandeling van de cactussen w ijk t in deze maand nog niet af van die in 
januari.
Helaas staat februari bekend als de sterftem aand onder onze planten. Vooral 
als ze een minder gunstige overw interingsplaats hebben, dan vallen er nog 
al eens slachtoffers.
Het eerst gaan altijd die planten, die in het najaar niet behoorlijk  zijn afgehard, 
of te lang w ater gekregen hebben. Een afgeharde plant, die tijd ig  droog ge
houden wordt, heeft veel meer weerstandsverm ogen, dan in het najaar opge
pompte, glanzende planten.
In de vaak zeer vochtige najaarsmaanden, waar ons zeeklim aat nog al last 
van heeft, ontstaan d ikw ijls  ontstekingen en schim m elvorm ingen en de ge
volgen m erkt men dan d ikw ijls  in februari, als de zon de kas nog al eens op 
een hogere tem peratuur brengt. Ons vochtige, kille w interklim aat. vraagt heel 
andere voorzorgsm aatregelen, dan een veel droger vastelandsklim aat. Daarom 
moeten w ij in het vroege najaar zeer tijd ig  stoppen met het w ater geven, 
opdat de plantengroei gaat stagneren. Staat die eenmaal stil, dan kan men een 
tem peratuur van rond 10° C. rustig geven zonder groei te veroorzaken. Als 
de planten dan later in de w in ter wat ingeschrom peld zijn, kunnen ze veel 
beter lagere tem peraturen verdragen en de verliezen zullen in het algemeen 
veel m inder zijn.
Als w ij de cactussen in een droge, vrij warme kamer hebben staan, dan is 
het wel gewenst ze bij zonnig w eer met een fijn  spuitje  licht te nevelen. De 
dorens nemen dan graag d it beetje vocht op. Men zij echter voorzichtig met 
fijn en dichtbehaarde soorten en zorge, dat vóór de koelere, eventueel koude 
nacht, de nevel w eer opgedroogd is. Men mag d it nevelen echter maar bij 
uitzondering doen in deze maand, want anders d rijft men de planten to t groei 
en daar is het nog te vroeg voor.
Februari is een zeer gunstige maand voo r zaaien met onderwarmte. V oor de 
maand januari hebben wij reeds verwezen naar zaai-artikelen in oude Succu- 
lentajaargangen.
Heeft men veel planten te verpotten, dan kan men bij gunstig weer hiermee 
beginnen tegen het einde van de maand. A ls het open w eer is kan men 
buiten, o f anders in de kas, het grondm engsel gereed maken. Grondmengsel 
is een thema op zich zelf, en in deze rubriek kan niet in extenso hierop worden 
ingegaan. Toch wil ik ’n oud 'recept' van een oud beproefd lid van Succulenta, 
o.a. verbonden destijds aan het landbouwonderw ijs, hier vermelden. Jammer 
dat het eigenlijk alleen geschikt is voor hen die een tuin met wat ruimte 
hebben. Men zou het per afdeling misschien ook gem eenschappelijk kunnen 
doen. H ier komt het dan. Men ziet kleizoden of klei van molshopen te krijgen, 
spre id t deze uit over een oppervlakte van b.v. een vierkante meter to t een 
dikte van een goede stevige zode. H ierop brengt men aan een flinke laag 
verse koemest, lie fs t zonder toevoegsel van stroo o f iets dergelijks. V ervo l
gens hierop weer een laag van de bovengenoemde klei. En zo gaat men 
voort, laag om laag, to t een werkbare hoogte is bereikt. Deze hoop laat men 
rustig een jaar staan en w erkt hem dan geheel om to t een nog wat plakkerige 
massa. Zo doet men jaar op jaar to tda t de grond en de koemest goed zijn 
verteerd. Men contro leert dit, zoals de oude ervaren kwekers in Aalsmeer 
ook hun potgrond onderzoeken, door van de hoop een flinke handvol aarde 
te nemen. Valt deze aarde bij het openen van de hand als rulle grond naar 
beneden, dan is Uw grond geschikt om gebruikt te worden. B lijft ze echter
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als een bal geplakt in de hand liggen, dan moet U nog een jaartje  geduld 
hebben. Indien men jaarlijks een flinke o f kleinere hoop opzet, dan heeft men 
een voortre ffe lijke  aarde. Wel is het raadzaam de hoop steeds v rij van onkruid 
te houden. Deze basisaarde kan men dan mengen met de gewenste hoeveel
heid bladaarde en scherp zand, al naar gelang men een zware o f lichtere 
aarde wenst. Het nare van d it proces is echter dat het wel 5 jaar kan duren. 
Maar het is een beproefd oud recept. Wel is gewenst dat men de PH-waarde 
onderzoekt of laat onderzoeken. Deze mag toch niet hoger dan 5,5 zijn. Bij 
een hogere PH is toevoeging van fijne zwarte tu in tu rf aan te bevelen. Het is 
niet onwaarschijn lijk, dat w ij binnen niet al te lange tijd  een deskundig artikel 
over grondm engsels krijgen, waarin dan ook vooral de z.g. ’Chemie-Erde’ te r 
sprake komt.
W ij zouden het op prijs stellen, indien onze leden eens in deze rubriek hun 
ervaringen met grondm engsels opgaven.
Zeker is, dat men niet jaarlijks hoeft te verpotten. Alleen als de wortelbal de 
gehele pot vu lt en al de aarde is verbru ikt, dan moet men zeer zeker gaan 
verpotten. Men kan contro leren door de plant voorzichtig uit de pot te kloppen. 
Is alles in orde dan kan men de w ortelbal met de grond weer in de pot laten 
glijden.
Sterk w ord t afgeraden de planten door nevelen en wat harder te stoken in 
deze maand to t groei te dwingen. Bij sterke, warme zon kan men beter luchten 
om de tem peratuur wat laag te houden.
Zaailingen van het vorig jaar nevelt men bij zonlicht flink. Heeft men gelegen
heid deze zaailingen wat warm er te zetten, maar graag zo lich t mogelijk, dan 
kan men eens per week een weinig lauw w ater geven, vooral de soorten uit 
warmere streken zoals, Melocactus, D iscocactus en de gevoelige Pseudopilo- 
cereussen, Austrocephalocereussen en Coleocephalocereussen uit Brazilië. 
Maar zoals reeds vroeger gezegd, men moet planten kweken in de vingers 
hebben en met liefde proberen aan te voelen, wat op een bepaald moment 
gebeuren moet. G e le idelijk  aan krijg t men dan meestal wel ervaring.
Van de heer J. Mantelaers, Beatrixstraat 1, te Nuth (L ) , ontvingen w ij een 
schrijven, waarvan hier het voornaamste volgt:
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Bij mij kwam de gedachte op of het misschien goed was het hierbij gevoegde 
vochtm etertje  (zie de fo to ’s ervan) eens op te nemen in Uw nieuwe rubriek 
'a llerle i'. D it ding is heel handig om even het vocht op te meten b.v., als men 
bang is, dat een bepaalde plant te droog w ordt en het is ook gem akkelijk te 
maken. Het bijgevoegde schema spreekt voor zichzelf, het kastje is van dunne 
plankjes met als deksel een klein plaatje van dunne pertinax. De testpennen 
zijn in de busjes van een rad io-contrastekker gesoldeerd en laten zich ge
m akkelijk aansluiten. Door d it in een houten handvat te plaatsen kan men 
er gem akkelijk mee werken.
Tot zover de heer Mantelaers, naar wie wij, bij eventuele vragen, gaarne 
verwijzen.

Hoogst merkwaardig en toevallig is, dat w ij teze lfder tijd  een artikel ontvingen 
over het zelf maken van een vochtm eter, dat w ij eveneens in d it nummer 
plaatsen.

Een betrouwbare vochtm eter voor plm. f. 5. -

O. C. VAN SO LDTSR.

Reeds jaren gebruik ik de hydro-m eter welke Born indertijd leverde. Deze 
w ordt niet meer gemaakt. Reden voor mij om voor mijn vrienden zelf zo ’n 
apparaatje in elkaar te zetten. Aanvankelijk waren zij van mening dat ze hem 
niet nodig hadden, 'ze konden het wel voelen of door tikken horen’ of er nog 
vocht in de pot zat. Ze moesten het echter le lijk  afleggen tegen mijn electro- 
nisch dingetje. Vaak meenden ze dat de pot stofdroog was, doch de meter 
wees dan aan dat er nog ruim voldoende vocht in zat.
Iedereen, die met een soldeerboutje  kan omgaan, kan het apparaatje maken.
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Weerstand

Men heeft er voor nodig:

1 ba tterijtje  9 Volt, 1,50 
1 aansluitkapje voor d it batterijtje  30 ct.
1 rijw iellam pje 6 V o lt 0.1 Amp o f 0.05 Amp Osram, 25 ct. 
1 los fittink je  voor deze, 18 ct.
1 radio-transistor AC 132 of dergelijke 1,50. 

y2 m dun plastic draad.
1 insteek-beldrukcontact, 85 ct.
1 driedelig kroonsteentje plastic, 20 ct.
1 schroefje  % x 6  rondkop.
2 breinaalden of spaken +  ’n weerstand van ±  1500 Ohm. 
1 oud Kodak doosje van de dia's.

D it is allemaal in een goede radio-zaak of dergelijke te koop.
Bij Uw fotohandelaar vraagt U een oud doosje (geel met doorzichtige kap) van 
de Kodak dia's, nu kunt U gaan monteren.
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Allereerst brandt U met een breinaald twee gaatjes op maat in de kleine 
voorkant volgens schets. Op de lange kant komt nog een gaatje om het kroon- 
steentje vast te zetten. Dan schroeft U de twee breinaalden vast in dit aan- 
sluitblokje (afgekort op de lengte die U handig vindt.) Ze komen in de twee 
buitenste busjes.
Nu brandt U met een koperen pijpje van 15 mm een gat in de lange wand 
voor de beldrukker. Met een puntig mesje kunt U het gat mooi pasmaken.
Nu gaan wij solderen. Eerst de zwarte draad van het aansluitkapje aan de 
zijlip van de lampfitting. Hieraan solderen wij nog een stukje draad van 7 cm 
wat naar één breipen gaat.
Nu maken wij de rode draad van het aansluitkapje vast aan het belcontact. 
Weest U niet bang het wordt helemaal niet geleerd. We gaan de transistor 
aansluiten. Op de transistor staat een rode of zwarte punt, de draad die daar 
uitkomt soldeert U aan de voet van de lampfitting. Nu hebt U nog twee draden 
aan de transistor over. Neemt U de transistor met de punt boven in Uw hand, 
dan de rechtse naar het tweede schroefje aan Uw belcontact en de over
blijvende gaat naar een weerstandje van plm. 1500 Ohm. De andere kant van 
dit weerstandje gaat naar breinaald no. 2. Blanke stukken zo nodig isoleren 
met een stukje tape van 1 1/2 cm.
Nu brengt U van binnen uit de breinaalden op hun plaats en zet het kroon-- 
steenblokje vast met een schroefje. Het pakt van zelf in de plastic. Draadjes 
van het drukcontact losmaken en de beldrukker in het gat plaatsen; draden 
wederom aansluiten, lampje in de fitting en kapje op de batterij, klaar is Kees. 
Wanneer U nu de pennen in de grond steekt of in een glas water, zal het 
lampje fel gaan branden. Naar mate dat minder vocht aanwezig is, zal het 
lampje zwakker branden.
Tussen de pennen in de grond (met een grote overgangs-weerstand), zal een 
klein stroompje lopen, Uw transistor geeft dan aan een lampje een grotere 
stroom en dit gloeit op.
Lampje - weerstand -transistor-belcontact en kroonsteentje zitten dan in vak 
A. In vakje B past dan prachtig Uw batterijtje met kapje.
Nu de doorzichtige kap er op en U hebt een onverwoestbaar goed meet
instrument waar U veel plezier van zal hebben. De batterij gaat ongeveer 
een jaar mee.

Middelburgsestraat 35, Scheveningen

B o e k b e sp re k in g
'Wondere wereld van cactussen en vetplanten’, door Werner Rauh, Neder
landse bewerking van J. C. van Keppel. Uitgevers La Rivière en Voorhoeve 
n.v., te Zwolle. Prijs ƒ15,90.
Deze dagen verscheen de Nederlandse bewerking van het reeds bij velen 
bekende boek van Prof. Dr. Werner Rauh. Het bevat 222 kleuren- en 27 
zwartwit foto’s.
Naast de betrekkelijk beginnende liefhebbers, zullen de wat verder gevorder
den, van dit werkje en de prachtige foto’s kunnen genieten.
De vrij korte inleiding is zakelijk en zeer duidelijk gesteld en vormt een goede 
grondslag voor die liefhebbers, die zich wat meer willen verdiepen in deze 
wonderlijke planten. In zeer duidelijke en voor iedereen begrijpelijke teke
ningen wordt het besprokene toegelicht. Hier is een zeer deskundig botanicus 
aan het woord, die juist omdat hij bekwaam is vele begrippen uitermate 
duidelijk verklaart.
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In een 100 bladzijden wordt vervolgens de rijk geïllustreerde familie der 
Cactaceae behandeld. Het is natuurlijk onmogelijk om in zo’n kort bestek 
deze planten enigermate uitputtend te behandelen. De auteur heeft dan ook 
een keuze moeten maken uit de naar zijn smaak mooiste vertegenwoordigers 
van deze familie. Wij menen, dat hij hierin goed is geslaagd. Vooral de kleuren
foto’s zijn een genot voor de ogen.
Aan de vetplanten, dus de andere succulente planten, worden bijna 140 
bladzijden gewijd. Door zijn reizen naar Oost- en Zuid-Afrika en naar Mada
gaskar en Arabië, heeft Prof. Rauh een groot aantal uiterst interessante 
vetplanten, ook voor gewone liefhebbers, in de bekendheid gebracht. De vaak 
unieke foto’s geven een beeld van de merkwaardige vormenrijkdom van deze 
planten.
Wie inderdaad een beeld wil krijgen van de 'wonderlijke wereld' van deze 
succulente planten, verdiepe zich in dit prachtige 300 bladzijden tellende 
boek.
De bewerking door onze bekende heer van Keppel, onze vetplantenkenner 
bij uitmuntendheid, mag uitstekend genoemd worden.

T ijd sch rifte n

Naar aanleiding van gestelde vragen dienaangaande, publiceren wij hierbij de 
ons bekende periodieken op het gebied der succulente planten.
The National Cacatus and Succulent Journal; Miss W. E. Dunn, 43 Dewar 
Drive,, Sheffield, England.
Cactus and Succulent Journal of Great Brittain; Mr. A. W. Heatcote, South- 
wold, Stationroad, Bishopstone, Seaford, Sx., England.
Cactus and Succulent Journal of New South Wales; Mr. T. S. Lauder, 47 
Deakinstreet, New South Wales, Australia.
The Spine; Mrs. T. E. Himmerman, 19 Kerfordstreet, North Essendon, Victoria, 
Australia.
Bulletin of the African Plant Society (for the study of all other Succulents); 
Mr. Cyril A. E. Parr, 30 Wray Crescent, Londen N 4, England.
Mammillaria Journal; adres als het vorige.
Essex Exotic Review; Mr. L. E. Newton, 256 Porters Ave., Degenham, Essex, 
England.
Succulent Plant Institute Newsletter; adres als het vorige.
Kakteen und andere Sukkulenten; Kosmos Verlag, Franckh’sche Verlags- 
handlung, 7 Stuttgart 1, Pfeiferstrasse 5-7, W. Duitsland. 
Kakteen/Sukkulenten; Klaus Wagner, 8020 Dresden, Friebelstrasse 19, DDR. 
Kaktusy; Karei Papousek, Gottwaldove nam 1, Liberec, C .S .S .R .
Cactaceas y Succulen Mexicanas; Mr. Dudley B. Gold, Amicito Ortega 1055, 
Mexico 12, Mexico.
Csili; Peter Kern, Szenthéromségu 7, Budapest 1, Hongarije.
Cactus and Succulent Journal of America; Mr. Charles Glass, Box 167, Reseda, 
California 91335, U.S.A.
Saguarobulletin; Desert Botanical Garden of Arizona, Box 5415, Phoeninx 10, 
Arizona, U.S.A.
Cactus Points; Mr. Jimmy R. New, Box 329, Wedowee, Alabama 36278, U.S.A. 
Cacti; Mr. E. F. Lloyd, 41 Wingrove Road, Owkata, Rotorna, New Zealand. 
Christchurch Cacti Chat; Mr. Cc. Clausland, 79 Creyke Road, Feldalton, 
Christchurch, New Zealand.

36



New Zealand Cactus and Succulent Journal; Mr. L. Dephoff, 22 Lunn Ave., 
Panmure, Auckland E 2, New Zealand.
Journal of South African Botany; National Botanie Gardens of South Africa, 
Kirstenbosch, Newland, Cape, South Africa.
Newsletter of the Natal Cactus and Succulent Club; p.o. 900, Natal, South 
Africa.
Doyo Kai; Mr. Y. Sugihara, 997 Shyukugawara, Kawasakiski, Kanagawaken, 
Japan.
The Journal of the Cactus and Succulent Society of Japan; Kosobe Flori- 
cutural Station of Kyoto University Kosobe, Takatsuki, City, Osaka, Japan. 
Succulentarium Japonica; Mr. H. Hajme Oku, 6-270 Sekimachi, Nerina-ku, 
Tokyo, Japan,
The study of cacti; Mr. Ryutany, 4304 Chuorinkan Yamatosi, Kanagawaken, 
Japan.
Shuboten; Mr. H. Hirao, 3-14-19 Yamoxone, Zuski, Kanagawa, Japan.
Uitgaven van de Poolse vereniging verschijnen ongeregeld onder verschillende 
namen. Kontaktadres: Mgr. Zofia Kabiesz, Katowice, ul. Gogolin 12, Polen.

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de  k u stg eb ied en  wan C h ili en P eru  (V )
A. F. H. BUINING
Het eerst vonden we de typische sterk behaarde windvruchten van ons plantje. 
De zaden waren er natuurlijk al lang geleden uitgerold. Maar het spoor van 
deze vruchtmummies volgend, vonden we tenslotte in de gierende wind deze 
interessante planten, die nu in onze verzamelingen, dank zij het vroegere 
zaad van Ritter, als heel gewone planten beschouwd worden, maar in werke
lijkheid ter plaatse zeer zeldzaam zijn en nauwelijks te vinden.
Toen we beneden kwamen, had mijn vrouw een voedzame sobere pot klaar. 
Afwassen, tanden poetsen en handen wassen was er niet bij, want onze 
watervoorraad moest bewaard blijven uitsluitend voor eten en drinken en 
eventueel voor de motor. Zo gingen we dan met het donker worden in onze 
slaapcabine in de auto. Daar waren we geleidelijk wel aan gewend geraakt en 
we sliepen dan ook als rozen.

> Thelocephia napi
na (Phil.) Ito op de 
ijzerertsbergen bij 
Huasca.

Foto Buining
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Eenmaal weer op de grote weg kwamen we naar de kust weldra bij rotsen 
terecht die voor een zeer g roo t percentage uit ijzererts bestonden. Hier 
groeiden Pyrrhocactus huascensis, Thelocephala napina, Neoporteria villosa  
en Copiapoa fiedleriana.
Interessant was, dat we op de verschillende bergtoppen vele Neop. villosa  
vonden, zowel met v rij zware stugge dorens, maar ook met meer zachte 
borstelige dorens. Op sommige plaatsen vond ik kennelijk jongere planten 
tussen diepe rotsspleten met heel zachte borstelige, ja zelfs bijna haarachtige 
bedoorning, die sprekend leken op Backeberg’s N eoporteria cephalophora.

Berglandschap in 
C hili waar groeien 
Copiapoa alticosta- 
ta Ritter, Copiapoa 
cuprea R itter en 
Pyrrhocactus atrovi- 
rid is Ritter.

Foto Buining

Ze groeiden d irect naast de typische Neop. villosa met stugge dorens, zodat 
hier niet van een soort sprake is. Veel verder landinwaarts vonden we langs 
de weg, op een paar bergpassen Copiapoa alticostata en C. cuprea, benevens 
hele groepen Opuntia m ieckleyi en Eulychnia acida.
Daarna wees R itter de weg naar de m oeilijk te vinden Pyrrhocactus crispus  
(syn. Neochilenia nigriscoparia Backbg., die later beschreven werd), Thelo
cephala lem bckei, Copiapoa vallenarensis en een Neoporteria species FR 1088. 
Vervolgens ging het w eer langs ezelpaden de w ildernis in, to t d icht bij de 
kust waar we de prachtig w itte  Copiapoa dealbata vonden en Thelocephala 
nuda. D irect aan de kust groeide Copiapoa echinata en C. carrizalensis. Na

Groeiplaats van de 
Pyrrhocactus c ris 
pus R itter, syn. 
Neochilenia n igris
coparia Bckbg.

Foto Buining
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gegeten te hebben moesten we weldra weer pal noord rijden om de groei
plaats van bepaalde planten te bereiken. Ritter zag wel wat tegen deze tocht 
op, omdat het deels door een absolute mulle zandwoestijn ging. Bovendien 
was hem bekend, dat in dit gebied dikwijls door sterke wind uit zee de ezel- 
paden geheel met stuifzand bedekt worden, waardoor het rijden onmogelijk 
wordt en men bovendien gemakkelijk de weg totaal kwijt raakt. Op mijn 
sterke aandringen waagden we het er maar op. Verschillende malen liep de 
weg eenvoudig dood aan zee, waar soms een paar tijdelijk bewoonde vissers- 
hutten stonden. We moesten dan terug om ons geluk verder op te proberen. 
Gebeurt er hier iets dan is men verloren, want hoogstens eens per maand 
komt hier iemand langs.

Z a a d a a n b ie d in g  c lich é fo n d s  (a an v u llin g  2)
832 Azureocereus hertlingianus FR 149 (prachtige 

blauwe zuil)
833 Cereus (Piptanthocereus) forbesii bolivianus 

FR 76
834 Cleistocactus strausii (forma showpole van 

Winter)
835 Coleocephalocereus goebelianus
836 Echinopsis brasiliensis FR 1383 (heerlijk rie

kende bloem)
837 Echinopsis mamilosa ritteri
838 Espostoa lanianuligera
839 Espostoa melanostele (typeplant van vind

plaats)
840 Espostoa nana
841 Frailea H.U. 88 (vorm itapuensis)
842 Fraliea phaedisca (10 zaden)
843 Notoc. H.U. 73 (10 zaden)
844 Frailea H.U. 83
845 Gymnocalycium baldianum (rose-rode bloem)
846 Gymnocalycium chlorostictum
847 Gymnocalycium (Brachycalycium) tilcarense
848 Haageocereus chryseus
849 Mammillaria bella
850 Mammillaria hahniana giselana
851 Mammillaria johnstonii longispina
852 Mammillaria mainae (15 zaden)
853 Mammillaria microhelia

NIEUWE LEDEN

A. H. v. Vliet, Prof. Oudemanstraat 70, 
Delft.
C. Purmer, Bernhardl. 8, Monnickendam. 
Mevr. M. Gumbert-Hepp, A. v. Neslaan 
310, Oegstgeest.
H. G. Rienties, Vlaminkhorstweg 20, Hei- 
no (Ov.).
J. P. Koning, Grensstraat 15, Beverwijk.
P. Beetsma, Marne Zijl Straat 7, Sneek.
C. Sillaman, Duindoornplein 24, Amster- 
dam-N.
P. Bruning, Zutphenseweg 31, Eefde.
J. Ton, Breestraat 31, Opmeer N.H.

854 Mammillaria nejapensis
855 Mammillaria neomystax
856 Mammillaria saetigera (15 zaden)
857 Mammillaria stenogosa
858 Mammillaria zeilmanniana
859 Monvillea rhodoleucantha FR 1173 (zeldzaam,

15 zaden)
860 Neoporteria microsperma serenana
861 Neoporteria (Pyrrho) pulchellus (15 zaden)
862 Neoporteria (Pyrrho) taltalensis flaviflorus
864 Notocactus (Brasilic .) graessneri flaviflorus
863 Neoraimondia herzogiana
865 Notocactus scopa glauseriana
866 Oreocereus celsianus villosissima
867 Parodia carminata
868 Parodia compressa
869 Parodia fulvispina
870 Parodia minima
871 Parodia nivosa
872 Polaskia chichipe
873 Rebutia FR 1108
874 Trichocereus chilensis panhoplites
875 Trichocereus pasacana
876 Weberbauerocereus winterianus (goldene 

strausii FR)
877 Agave victoria regina

J. C. M. de Beer, Aleidastraat 46a, Rotter- 
dam-3.
W. Engbrocks, Reigerstraat 2, Tegelen. 
Walter Meyer, Laschenhütte 25, 4154 St. 
Tönis, B.R.D.
D. Vermont, Kanariestraat 1, Breda.
L. Goris, Stoofstraat 18, Oud-Gastel.
Gerhard Köhres, Bahnstr. 101, 6106 Erz- 
hausen/Darmstadt, B.R.D. (1971).
Albert Felkel, Jakob Bohmestr. 21, 5 Köln 
80, B.R.D. (1970).
Alvar Andersson, Virvelvindsvagen 4 L, 4 
tr., S-222 27 Lund, Sverige (1970).
Mr. Jan Riha, Nejedleho 861, Lysa n.L., 
C .S .S .R . (1971).
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k a r lh e in z  uh lig  - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:
Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 

aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.
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G y m n o c a ly c iu m  t i l l ia n u m  R a u s c h

D. J. VAN VLIET

In het Duitse tijdsch rift ’Kakteen und andere Sukkulenten', 21 : 66, 1970, be
schrijft Rausch deze nieuwe soort. V oor de liefhebbers van 'gym no’s ’ w il ik 
over deze planten bij een plaatje een praatje maken.
De planten werden op onze gezamenlijke tocht met Fechser door Centraal 
Argentinië, gevonden. Fechser kon ons op een gegeven moment niet meer 
vergezellen, omdat hij daags voordat w ij de S iërra Ambato zouden in trekken, 
ontzettend hard op zijn zitv lak was gevallen. Hij kon alleen nog op zijn buik 
liggen, intussen een prachtige ’Rembrandt’ in zijn broek verbergende.
Het dagboek verte lt er als vo lg t over: 'Donderdag 1 febr. aankomst Poman. 
Fechser valt van vrachtauto op zijn, enz. Gids gezocht en gevonden evenals 
kampplaats bij w oest stromend riviertje, ’s M iddags reeds met Ramundo, de 
gids, omgeving verkend. Blossfeldia liliputana en een zwaarder bedoornde 
Parodia catam arcensis gevonden. Vrijdag 2 febr. 's Morgens vroeg met Ra
mundo te paard vertrokken naar het hoogland van Siërra Ambato. Het voor
gebergte is geheel begroeid met ondoordringbaar ±  3 m hoog groeiend 
struikgewas. De bewoners van de streek hebben hier door heen paardbrede 
paden gekapt. Door de vele paadjes is het een doolhof en zonder gids ver
dwaalt men. O nder de struiken talloze G. schickendantzii, soms to t een halve 
meter hoog! Kolossaal oude planten. Op ongeveer 2000 m hoogte verdw ijnt 
deze soort. Na v ie r uur gaans bij gastvrije  boerenfam ilie koffie  gedronken. 
Paard van boer 's nachts door poema gedood. Op idyllisch plekje aan beekje 
pakt Ramundo de middagmaaltijd uit. Heerlijke koeken en kaas, alles door 
zijn vrouw  bereid. Hij is zichtbaar verheugd als hij ziet dat het ons smaakt en 
nodigt ons uit voor maaltijd als w ij terug zijn. Op 2600 m hoogte vind ik eerste 
rood bloeiende Gym nocalycium. Tegen de avond bereiken w ij op 3000 m klein 
boerderijtje. B ijk t fam ilie van Ramundo te zijn. Mensen hadden in 8 jaar geen 
bezoek ontvangen. W aren zeer verheugd en slachten geit voor feestmaaltijd. 
Zaterdag 3 febr. Naar het hoogland. Onderweg volop Gym nocalycium met rode 
bloemen. De fel rode kleur varieert nauwelijks. Verder kleine Soehrensia, rood 
bloeiend. Voorts Opuntia en Tephrocactus eveneens rood bloeiend. Het ge
steente waartussen de planten groeien, dru ip t van het water, waardoor weel
derige plantengroei. Tussen sappige grassen, Begonia’s, dubbel en enkele, 
bloeiend in diverse tinten rood. Verder veel varens waaronder Adiatum (Che- 
velure) gracillim um  met zeer fijne blaadjes, to t A. tenerum met zeer grove 
bladen en er tussen door A. cuneatum en ontzettend veel mossen. Alles w ijst 
op lage PH van de grond en hoge vochtigheidsgraad van de lucht. Rausch wil 
naar de hoogste toppen. Krijgen op weg er heen vreselijke onweersbui met 
sneeuwstorm. Zom ertijd  is regentijd of beter, onweerstijd. Onverrichterzake 
terug. Onze gastvrouw stookt open vuur in de hut flink  op om onze kleren te 
drogen en ons te warmen. De hut w ordt tijdens de maaltijd en er na met w al
mende ve tpotjes verlicht. Ramundo verte lt het laatste nieuws. Situatie is zeer 
romantisch. Tem peratuur zakt snel en slaapzak verschaft aan verm oeide lichaam 
het nodige com fort. Zondag 4 febr. 's Morgens alles berijpt, hier en daar 
nog wat sneeuw. Rausch probeert nogmaals naar boven te komen. Nu zonder 
beenblok Hollander. W ederom keert hij, wegens slecht weer boven, terug. Wij 
vangen daarna ge lijk  te rug tocht aan. ’s Avonds terug in Poman waar het ont
zettend heet is, in tegenste lling met boven waar het beslist koud was. Typisch 
dat klimaat in de bergen in de zomer. Avond en nacht helder. Begin morgen 
ook. Daarna vorm ing van wolken om toppen. In middag onweder met er na
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Landschapsbeeld van Siërra Ambato met op de voorgrond boom met Tillandsias Foto v. Vliet

opklaringen, enz. enz. tot het winterseizoen aanbreekt en iedere dag een 'zon'- 
dag is.' Tot zover het dagboek.
G. tillianum determineerden wij oorspronkelijk als G. oenanthemum Backbg, 
doch volgens Rausch, ik citeer nu zijn beschrijving, 'zich onderscheidt van 
G. oenanthemum door de langere en meer spreidende doorns en dikwijls door 
een middendoorn evenals door de kleinere en donkere bloemen en volkomen 
verschillende vorm van het zaad. De langere en meer spreidende doorns ge
lijken zeer veel op die van G. mazanense.’ Voor de volledige publicatie verwijs 
ik naar de geciteerde originele beschrijving.

Kleine Soehrensia species Foto van Vliet
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Rausch vernoemde deze soort naar de Oostenrijkse cactuskweker Till. Inder
daad als G. tillianum met G. mazanense wordt vermengd, is zij er niet van te 
onderscheiden. Beide soorten zijn zeer variabel.
Volgens mij hoort G. tillianum dan ook te worden opgenomen in het door 
Schütz opgestelde ondergeslacht van Gymnocalycium, Microsemineum, sectie 
Mazanensia. Het is niet duidelijk wat in deze sectie soorten, variëteiten of 
vormen zijn. Specialisten zagen in vormen van deze planten, die ik in de 
omgeving van Mazan verzamelde, diverse soorten. Zeker is dat hier nog een 
omvangrijk gebied braak ligt, dat slechts in samenwerking kan worden ont
sloten.
Bij de indeling van mijn planten van het geslacht Gymnocalycium hanteer ik 
het systeem van Schütz. Hij heeft volgens mij de beste ervaringen met dit 
geslacht, niet alleen theoretisch maar vooral ook practisch. Dit laatste acht 
ik van groter belang.
Het kan voorkomen dat er liefhebbers zijn die planten bezitten onder de naam 
G. oenanthemum en die ook met dieprode bloemen bloeien. Deze planten zijn 
alle voortgekomen uit zaden die Ritter in de catalogus van 1959 van Winter 
onder nummer FR 437 G. oenanthemum heeft aangeboden. Achter dit veld- 
nummer merkt hij op. 'Catamarca grosze Blüte intensiv rot (zinnober-karmin) . 
Wij vonden G. tillianum eveneens in dit gebied rond de stad Catamarca. Hier
mee is naar mijn mening verklaard, dat G. oenanthemum Backbg van Ritter, 
identiek is met G. tillianum Rausch en niet met de door Backeberg beschreven 
soort.
Backeberg op zijn beurt heeft G. oenanthemum (lat. = met wijnrode bloemen) 
beschreven, doch niet gevonden. Als groeiplaats geeft hij op Mendoza of Cor- 
doba met een vraagteken. Van de bloemkleur zegt hij, ’tief lachsrot, kann 
wechseln". Vertaald: 'diep zalmrood, kan verbleken.’
Tenslotte zou ik over de cultuur van deze planten willen opmerken, dat zij 
uitstekend gedijen in de ’chemie-aarde' van de heer Meyer, dat zij in het 
voorjaar niet te vlug water verlangen en geen hoge temperaturen kunnen ver
dragen. Tenslotte zijn het hooggebergte planten.
Foto’s van de schrijver.

Ja tro p h a  p o d a g rica  Hook
Enige jaren geleden bij collega-vriend van Donkelaar op 'safari' zijnde, zag ik 
deze plant staan en was verrukt van deze wonderlijke succulent.
Resultaat was, dat ik huiswaarts keerde met de nieuwe aanwinsten waaronder
de Jatropha.
De plant behoort tot de Euphorbiaceae (Wolfsmelkachtigen) maar heeft wel 
normale bloemen. Zo’n bloeiwijze lijkt een takje koraal, prachtig fel rood en 
duurt weken. De plant zelf doet denken aan de ouderwetse vingerplant Aralia, 
thans Fatsia geheten. Ik stel me voor, dat de Japanners met hun Bonsai-cultuur 
zo ongeveer deze plant zouden kweken. In het prachtige werk 'Exotica' staan 
meerdere soorten afgebeeld, maar men komt ze zeer weinig tegen in collec
ties. De meeste komen uit Midden- en Zuid-Amerika, maar merkwaardigerwijs 
groeien ze ook in Afrika.
Van de Afrikaanse soorten bezit ik Jatropha capensis welks bladeren meer 
de vorm hebben van het Pijlkruid (Sagittaria), de sierlijke waterplant uit onze 
vaarten. Het zijn geen goedkope planten, maar goed uit zaad te kweken als 
dat te krijgen is. De laatste tijd is dat niet het geval helaas en importen zijn 
schaars.
Jatophra’s zijn te stekken al duurt het bewortelen lang. De oude stam wil nog
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Jatropha podagrica 
Foto Noltee

al eens uitlopers vormen en mijn ervaringen zijn, dat de beworteling van 6-13 
weken kan duren.
Hoe zwaarder grondmengsel men geeft des te sneller is de groei, maar dit is 
sterk te ontraden vanwege de overwinteringskansen. Ze verlangen een, voor 
succulenten, vrij hoge temperatuur in de winter. Mijn eerste planten over
leefden het niet bij een temperatuur van 12° C. Nu ze in een extra verwarmd 
kasje staan waar het minstens 15° C is, gaat het goed.
Als grondmengsel wordt gebruikt beukenbladgrond en rulle klei met grof zand, 
oudere planten verdragen verteerde koemest. Bij een streng doorgevoerde 
rustperiode verliest de plant alle blad. Mijn ervaringen zijn, dat het beter is ze 
niet extreem droog te houden, zodat er nog iets actie in blijft.
Het zijn planten met een niet geringe sierwaarde, mede door hun prachtige en 
langdurige bloei; oude planten geven steeds nieuwe bloemstengels. Ze zijn 
daardoor veel attractiever dan de succulente Cissus-soorten, waaraan ze wel 
iets doen denken. De plant lijkt me voor kamercultuur uitermate geschikt, 
alleen brandende zon verdraagt ze minder goed.

A. N. Bulthuis, Prov.weg Oost 8, Cothen
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Noot van de redactie:
Tijdens onze reis met Ritter in Peru stegen wij vanuit Chala in een betrekkelijk klein dal 
tot op 1900 m hoogte. Daar Ritter zijn rugzak ergens liet liggen trok ik alleen verder en 
kwam in een wild woest zeer droog dal terecht met steil oprijzende bergen. Aan de voet 
van deze bergen ontdekte ik struiken, die tot mijn verbazing prachtig gekleurde diep 
rode bladeren droegen. Bij nadere beschouwing bleek dit een Jatropha-species te zijn. 
Ze groeit daar onder dikwijls extreem droge omstandigheden, in een sterk minerale 
aarde, die grotendeels uit verpulverde steenslag en ook rotsstukken bestaat. Na veel 
gezoek vond ik een kleinere plant, die nu in mijn kas staat. De bladeren zijn nu echter 
groen. Ter plaatse staat ze in de brandende volle zon, waar ook Melocactus peruvianus, 
Areguipa spinosissima, Browningia candelaris, Corryocactus, Tephrocactus, om maar 
enkele cactussen te noemen, voorkomen. Tot dusverre heb ik de plant niet kunnen 
determineren.

F ra ile a  y b a te n se  Buining et Moser sp. nov.

A. F. H. BUINING
Corpus solitarium, applanate rotundum, ad 4 cm diam., ad 2,5 cm altum, 
virescens ad atro-viride. Costae ad 24, in plana tubercula rotunda papilli- 
formiaque solutae, 6 mm diam., plerumque rubescentes ad violacescentes. 
Areolae ex longo rotundae, tomento eburnescenti tectae. Spinae aliquo 
curvatae, pectinate et in obliquum radiate positae, utrimque 5, una infra, 
una (—2) supra; raro una spina centralis, omnes paulo asperae, albes
centes sine colore. Flores infundibuliformes, 30 mm longi latique, citrini. 
Pericarpellum 8 mm longum, 5 mm latum, infra nudum, ceterum saetis 
brunneis albipilosumque. Receptaculum 5 mm longum, saetis brunneis 
albipilosumque. Folia perianthii exteriora spathulata, acutissimo apice, lurida 
viridibus striis; interiora spathulata, acuta, subtiliter ciliata, pallide-citrina. 
Stylus 10 mm longus, pallide-flavus. Stigmata 5, 3 mm longa, flavo-albes- 
centia. Stamina primaria 9 mm longa, circum stylum inserta, pallide-flava; 
secundaria 5-7 mm longa, pallide-flava. Antherae 1 mm longae, flavae. 
Camera nectarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna seminifera 5 mm longa, 
2,5 mm lata. Fructus rotundus, 7 mm diam., fulvis saetis albipilosusque. 
Semen galeriforme, obscure-brunneum, obsolete nitidum, 1,7-1,9 mm 
longum, 1,2-1,4 mm latum, brevissime subtilissimeque pilosum; testa par
vissimis fere planis tuberculis tecta. Habitat ad Yta-Ybaté ad ortum bru
malem Asunción, Paraguay.
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Lichaam enkel, platrond, tot 4 cm diam., tot 2,5 cm hoog, midden- tot donker
groen. Ribben tot 24, opgelost in ronde, vlakke, tepelvormige knobbeltjes van 
6 mm diam., meestal rood- tot violetachtig. Areolen ovaal, met ivoor-achtig vilt. 
Dorens iets gebogen, kamvormig, stralend zijwaarts gesteld, aan weerszijde 5, 
onderaan 1, bovenaan 1 (—2); zelden 1 middendoren, alle iets ruw, witachtig 
kleurloos. Bloem trechtervormig, 30 mm lang en breed, citroengeel. Pericar- 
pellum 8 mm lang, 5 mm breed, onderaan kaal, verder met bruine borstels en 
witte haren. Receptaculum 5 mm lang, met bruine borstels en witte haren. 
Buitenste perianthbladeren spatelvormig, met naaldfijne punt, vuilgeel met 
groene strepen; binnenste spatelvormig, spits, fijn gewimperd, licht citroen
geel. Stijl 10 mm lang, lichtgeel. Stempels 5, 3 mm lang, geelwit. Primaire meel
draden 9 mm lang, rond stijl ingeplant, lichtgeel; secundaire 5-7 mm lang, 
lichtgeel. Helmknopjes 1 mm lang, geel. Nektarruimte 0,5 mm breed, open. 
Zaadholte 5 mm lang, 2,5 mm breed. Vrucht rond, 7 mm diam., met lichtbruine 
borstels en witte haren. Zaad mutsvormig, donkerbruin, mat glanzend, 1,7-1,9 
mm lang, zeer kort en fijn behaard; testa met zeer kleine vrijwel vlakke bultjes. 
Groeiplaats Paraguay, bij Yta-Ybaté, zuid oost van Asunción.

Echeveria shaviana walther ined
J. C. VAN KEPPEL
Van de nieuwe Echeveria-aanwinsten der laatste jaren is deze soort onge
twijfeld de meest opvallende verschijning voor de liefhebbersverzamelingen.
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In een tijdsbestek van enkele jaren is zij over de gehele w ereld verspreid en 
to t een van de meest begeerde vetplanten geworden voor de gespecialiseer
de verzamelaars. Interessant is het op te merken dat deze, reeds zo bekende 
plant, offic ieel niet bestaat. Tevergeefs zal men haar dan ook zoeken in het 
zojuist verschenen "S ukkulenten Lexicon”  van Jacobsen. D it v indt zijn oor
zaak in het feit, dat de bekende reeds in 1959 gestorven Echeveriakenner 
Eric W alther, deze plant beschreef in zijn nog steeds niet uitgegeven mono
grafie van het geslacht Echeveria. De naam is bekend geworden door de 
"I.S.I. P lantlist” , die regelmatig gepubliceerd w ord t in het Amerikaanse 
succulentenorgaan. De I.S.I. (International Succulent Institute) is een van de 
niet-comm erciële organisaties in Amerika, die zich bezighouden met het ver
spreiden van succulenten afkom stig van de oorspronkelijke groeiplaatsen, of 
d irecte nakomelingen daarvan. In 1967 kreeg ik enkele blaadjes afkomstig 
van een I.S.I.-plant, via mijn Engelse succulentenvriend Mr. Ron Ginns. De 
bij dit artikel afgebeelde plant is uit één van deze blaadjes opgegroeid en 
bloeide reeds in 1969! Ze is zowel door middel van zaaien als door bladstek 
gem akkelijk te kweken. Ze lfs de kleine bladeren van de bloemstengel kunnen 
voor de verm eerdering d ienst doen. Deze mooie, kle inblijvende Echeveria 
met haar prachtige blauwberijpte, w it o f rose-gerande, gegolfde bladeren is 
een sieraad voo r iedere verzameling. Z ij werd door F. Harrison gevonden, 
groeiend op rotsen in dennebossen bij Tamaulipas, Mexico.
O nder de foutieve naam E. 'Shazan' worden in Engeland planten verspreid, 
die enigszins afwijken van het hier beschreven type. De blaadjes zijn smaller 
en verkleuren bij zonnige cu ltuur fraai rosé. In Australië w ord t dit type ver
spreid onder de naam "P ink Shaviana” .

Echeveria shaviana behoort to t de groep Pruinosae W alth. In de hoop dat 
W alther’s m onografie eens in druk zal verschijnen, zal ik (evenals anderen) 
de naam van deze Echeveria niet valideren.
De beschrijving, naar planten in mijn collectie, is als volgt:
Plant stamloos of met korte stam, soms spruitend aan de basis; rozetten 
7 - 1 0  cm in diam., d icht bebladerd (2 0 -4 0  bladeren). Bladeren kaal, omge
keerd ei-spatelvorm ig, 4,5 cm lang, 2,5 cm breed aan de top, 6 mm breed aan 
de basis; bovenzijde enigszins uitgehold, onderzijde convex; met rosé of witte, 
doorschijnende randen, gegolfd-gekarte ld in het bovenste deel, grijsgroen, 
sterk blauwachtig berijpt, soms rosé verkleurend, top met scherpe spits, enigs
zins opgebogen. Bloemstengel to t pl.m. 30 cm lang, rechtop staand, bruin- 
grijs-w itachtig, 6 mm dik aan de basis, bladeren omgekeerd langwerpig- 
lancetvormig, rechtop afstaand, de grootste 2 cm lang, 6 mm breed, w it 
gespoord, randen glad o f iets gegroefd, grijsgroen, 10-18 bladeren to t aan 
de eerste bloem. Schutbladeren kleiner, pl.m. 12 mm lang. B loeiw ijze een 
schicht (cincinnus) met 20-30 bloemen. Deze zijn scherp gekield, 12 mm 
lang, 6 mm breed aan de basis, toppen weinig uitstaand; kleur buitenzijde 
neyron rose (R.H.S.C.C. 55b; H.C.C. 623/1), enigszins berijpt, binnenzijde 
burnt orange (R.H.S.C.C. 31 b; H.C.C. 014/1); kelkbladen opstijgend, priem- 
vorm ig, blauwgroen, diep ingesneden, 4-13 mm lang, zeer ongelijk, bovenzijde 
vlak, onderzijde convex, bloem steeltjes 2-3 mm lang, vruchtbladen w itachtig, 
stempel groen, meeldraden rosé. B loeitijd juli - augustus.

Summary; Discussed is Echeveria shaviana W alther ined., also ocurring in 
English collections under the names E. ’Shazan’ and 'Pink Shaviana” . I do 
not valid the specific epithet o f E.shaviana, doing honour to  Eric W alther, and 
hoping that his unpublished monograph w ill be printed in the nearest future.
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C orrecties in voorgaande artikelen:
Succulenta 49:170,171, beide onderschriften van E.vanvlietii verw isselen met 
die van E.rauschii.
Succulenta 49:202, onder literatuur: 1974 moet zijn 1874.

F ra ile a  c o n c e p c io n e n s is  Buining et M oser sp. nov.
A. F. H. BUINING

Corpus caespitosum, ad 8 cm diam., corpusculum  singulare ad 2,5 cm 
diam., ad 1,75 cm altum, viride. Costae ad 13, in tubercula papilliform ia 
rotunda rubescentia 4 mm diam., solutae. Areolae ex longo rotundae, a li
quo tomenti a lbo-flavescentis tectae. Spinae 8-10, interdum adhuc aliquae 
spinae adiunctae, disposite distantes, d ifferentes longitudine, ad 4,5 mm 
longae, paulo asperae, pallide-flavescentes; raro una (— 2) spina centralis. 
Flores in fundibuliform es, 24 mm longi latique, pa llide-citrin i. Pericarpellum 
5 mm longum, 4 mm latum, 4 mm ab infimo nudum, ceterum saetis brun- 
neis albipilosumque. Receptaculum 3 mm longum, saetis brunneis a lb ip ilo- 
sumque. Folia perianthii exteriora spathulata, apice acutissimo, lurida, 
pallide-virid ibus s triis ; interiora spathulata, apice acutissimo et margine 
sub tilite r crenata, pallide-citrina. Stylus 6 mm longus, flavo-albescens. 
Stigmata 8, 2,5 mm longa, pallide-flava. Stamina primaria 5-9 mm longa, 
circum stylum inserta, pa llide-flava; secundaria 6 mm longa, pallide-flava. 
Antherae 0,6-0,7 mm longae, pallide-flavae. Camera nectarea 0,5 mm lata, 
aperta. Caverna seminifera 2,2 mm longa, 2,5 mm lata. Fructus 10 mm 
longus, 6 mm diam., infra supraque punctatus, fu lv is  ad albis saetis albaque 
lana. Semen galeriforme, nitidum, fulvum, 1,2 mm longum, 1,3 mm latum; 
testa plana. Habitat ad Concepción praeter Rio Paraguay, Paraguay.

Frailea concepcionensis Foto Moser

Lichaam zodevormend, to t 8 cm diam., enkel hoofdje to t 2,5 cm diam., to t 
1,75 cm hoog, groen. Ribben to t 13, opgelost in ronde tepelvorm ige rood
achtige knobbeltjes van 4 mm diam. Areolen ovaal, met iets w it-geelachtig vilt. 
Dorens 8-10, soms nog enkele bijdorentjes, gespreid afstaand, verschillend van 
lengte, lang to t 4,5 mm, iets ruw, lich t geelachtig; zelden 1 (— 2) midden
do re n ^). Bloem trechtervorm ig, 24 mm lang en breed, lich t citroengeel.

49



Pericarpellum 5 mm lang, 4 mm breed, onderste 4 mm kaal, verder met bruine 
borstels en w itte  haren. Receptaculum lang 3 mm, met bruine borstels en w itte 
haren. Buitenste perianthbladeren spatelvorm ig met naaldfijne punt, vuil geel 
met zacht groene strepen; binnenste spatelvorm ig met naaldfijne punt en fijn 
gekartelde rand, lich t citroengeel. Stijl 6 mm lang, geelachtig w it. Stempels 8. 
2,5 mm lang, lichtgeel. Primaire meeldraden 5-9 mm lang, rond stijl geplant, 
lichtgeel; secundaire 6 mm lang, lichtgeel. Helmknopjes 0,6-0,7 mm lang, lich t
geel. Nektarruimte 0,5 mm breed, open. Zaadholte 2,2 mm lang, 2,5 mm breed.

Vrucht 10 mm lang, 6 mm diam., onder- en bovenaan toegepunt, met lich t
bruine to t w itte  borstels en w itte  wol haren. Zaad mutsvormig, glanzend, lich t
bruin, 1,2 mm lang, 1,3 mm breed; testa vlak. Groeiplaats Paraguay, bij Con- 
cepción en aldaar langs de Rio Paraguay.

De succulenten en het water II

J. A. JANSE

De photosynthese (opbouw van koolhydraten uit koolzuur en w ater door de 
groene plant) en ademhaling (afbraak van koolhydraten en andere organische 
stoffen, w aarbij koolzuur afgescheiden w ord t en zuurstof verbru ikt) zijn elkaar 
tegengestelde processen; de ademhaling gaat steeds door en de photosyn
these heeft alleen in het daglicht plaats.
Het levend organisme is daarbij aangewezen op de zuurstof, een gas dat 21% 
van het volume van de lucht uitmaakt.
Bij de gewone ademhaling is de verhouding tussen de gebruikte zuurstof en 
het afgegeven koolzuur practisch 1 : 1 .
W anneer de plant echter een organisch zuur als oxaalzuur verbrandt dan ont
staat e r v ie r maal zoveel koolzuur als er zuurstof w ordt verbru ikt. Men spreekt 
dan van een onvolledige ademhaling. Bij de Crassulaceae, maar volgens 
Bruinsma nog bij vele andere plantenfam ilies met succulente soorten als
Cactaceae, Euphorbiaceae, Bromeliaceae en Aloineae is zo een onvolledige 
ademhaling waargenomen.
Het principe van deze onvolledige ademhaling werd reeds door de Zwitserse 
plantenphysioloog N. Th. de Saussure in 1804 beschreven en volgens Bruinsma 
door Heyne nader bestudeerd. Dr. Bruinsma die in 1958 op dit bijzondere 
onderwerp uit de plantenphysiologie prom oveerde ') zegt: ’ ln bladen van vele 
vetplanten w ord t 's nachts organisch zuur gevormd dat overdag weer afge
broken w ord t.’ en verder: 'M odern onderzoek heeft aangetoond dat de schom
meling in het zuurgehalte voornam elijk optreedt in het vrije  appelzuur’. Hij zegt: 
'Planten welke weerstand bieden aan uitdrogende klimaatsomstandigheden 
door de ontw ikkeling van succulentie, kunnen dank zij de dagelijkse w isseling 
in het zuurstofgehalte, ook bij beperkte mogelijkheid to t gasuitwisseling met 
de buitenatm osfeer, een levendig metabolisme (stofw isseling) handhaven, 
waarbij zij dag en nacht koolzuur vastleggen’ (l.c. p.590).
Sierp (in het Lehrbuch der Botanik van Strassburger, p.209) zegt het volgende 
hiervan: 'S lechts een gedeelte van de koo lsto f w ordt verbrand to t koolzuur, 
het overige deel w ordt gebru ikt voor de vorm ing van organische zuren als 
oxaalzuur en appelzuur; ook hier is de verhouding koolzuur: zuurstof kleiner 
dan 1.’
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De oxydatie van de koolhydraten tot organische zuren heeft vooral ’s nachts 
plaats, terwijl de verdere verbranding overdag, in het daglicht, plaats vindt. 
Het daarbij ontstaande koolzuur wordt dan weer voor de photosynthese —  die 
alléén in het licht tot stand komt —  gebruikt.
Dit eigenaardige verschijnsel kan als een spaarmaatregel van de planten 
beschouwd worden, en vooral op droge standplaatsen, waar overdag de huid- 
mondjes ter vermijding van te sterke verdamping zoveel mogelijk gesloten 
moeten blijven, van groot nut.
Succulenten zijn in het algemeen zonneplanten! Dat is ook wel begrijpelijk: 
de meeste steppen, halfwoestijnen en andere periodiek regenarme gebieden 
hebben over het algemeen niet over het gebrek aan zonneschijn te klagen. Er 
is niet alleen weinig boomgroei, maar de lucht is door de grote relatieve 
droogte doorlatender voor de zonnestralen terwijl bovendien vele standplaat
sen op grote zeehoogte liggen; er is een veel sterker aandeel van het ultra
violette licht.
Toch zijn er ook succulenten bekend die óf in de schaduw van andere planten 
groeien óf die standplaatsen verkiezen welke niet de gehele dag aan de 
ongehinderde zonbestraling zijn blootgesteld. Men weet dat vele Haworthia’s 
in Zuidafrika in de schaduw van struikgewas of rotsen groeien. Ook vele cac
tussen uit de Zuidamerikaanse grasgebieden (pampas) groeien niet zelden op 
plaatsen waar zij —  althans een gedeelte van het jaar —  door welige vege
tatie overwoekerd worden.
Daar waar de succulenten aan overvloedige zonbestraling zijn blootgesteld, 
zijn ze op allerlei wijzen ingericht op het voorkómen van een te groot water- 
verlies maar tevens op een bescherming tegen te hoge temperaturen. Dit is 
ook wel noodzakelijk aangezien bij deze zonbestraling op grote zeehoogte 
(vele cactussen groeien op hoogvlakten) waar de dampkring niet door stof is 
bezwangerd temperaturen kunnen voorkomen van 50° C en meer. Alle pro-

Coleocephalocereus goebelianus met Bromelia-species op groeiplaats in Brazilië Foto Buining
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cessen die wij hier op zo summiere wijze beschreven hebben, zijn echter zeer 
ingewikkelde stofwisselingsprocessen die tot stand komen met behulp van z.g. 
enzymen, eiwitverbindingen die de chemische veranderingen mogelijk maken, 
zonder echter zelf eraan deel te nemen. Deze eiwitverbindingen zouden bij de 
te hoge temperaturen echter beschadigd worden. Een bekend voorbeeld van 
zulk een aanpassing aan extreem hete groeiplaatsen vormen de z.g. ’venster- 
planten’, die wij vooral bij Mesembryanthema aantreffen maar die ook bij 
Haworthia’s gevonden worden. Het licht valt dan bij deze bijna geheel in de 
grond verborgen planten door een lichtdoorlatend weefsel in de plant, terwijl 
het chlorophyl zijdelings in het weefsel is te vinden en dus tegen te hoge 
temperatuur beschermd is.
Uit een en ander blijkt wel dat wij bij de succulenten zeer geleidelijk over- 
gangen vinden van weinig succulent tot extreem succulent. Succulentie is een 
kenmerk dat in zeer veel plantenfamilies voorkomt maar in enkele tot een 
karaktertrek van die familie is geworden, zoals bijv. de cactusfamilie (Cacta- 
ceae) en de Crassulaceae. Hoezeer men de aanpassingen aan de uitwendige 
omstandigheden bij alle planten vinden kan, blijkt wel uit de waarnemingen 
aan de z.g. ’zonne'- en ’schaduw'-bladeren van enige bomen. Het aan de zon
zijde ontwikkelde blad heeft meer huidmondjes (bij de hulst 50% meer!) en 
de opperhuidscellen zijn 30% kleiner, het gehele blad is aan de zonzijde van 
de boom gericht op bescherming tegen waterverlies en kan door het grotere 
aantal huidmondjes een grotere gasuitwisseling bewerkstelligen dan het 
schaduwblad.2)
Behalve bij de genoemde hulst vond men deze opvallende verschillen ook bij 
zonne- en schaduwbladeren van beuk, eik, linde, lijsterbes, iep, plataan, 
klimop en Ginkgo. Wat oorspronkelijk een standplaatsaanpassing (modificatie) 
is, is bij vele succulenten tot een blijvend kenmerk geworden. Dit voert ons 
tot het begrip 'convergentie’.
Wij zien dat succulente planten onder soortgelijke omstandigheden een over
eenkomstig uiterlijk kunnen aannemen.
Zuilcactussen en boomachtige Euphorbia’s gelijken in habitus zoveel op elkaar 
dat leken vaak denken: 'dit zijn dezelfde planten!'
Pas bij nader onderzoek zien wij de verschillen:

Zuilcactus Euphorbia

doorns: in bundels uit het z.g.
areole

bloem: een tweeslachtige bloem
met vele meeldraden

bladeren: geen 

géén melksap

doorns: 2 tot doorns omgebouwde
steunbladeren (stipular- 
doorns)

bloem: een 'bloeiwijze' (het z.g.
cyathium bestaande uit 
<5 en $ bloemen omgeven 
door gemeenschappelijk 
omhulsel of involucrum 

bladeren: op de jongste stengel
delen; spoedig afvallend 

wél melksap

Opvallend bij deze vergelijking is, dat beide vormen hun eigen familietrekken 
bijv. in de bloembouw onveranderd hebben behouden; daardoor kan men ze 
tot een bepaalde familie rekenen: men spreekt hier dan van hun ’organisatie'- 
kenmerken.
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Hun habitus die zij hebben aangenomen onder de invloed van de uiterlijke 
omstandigheden van standplaats en klim aat noemt men de ’aanpassings’- 
kenmerken.
Ondanks onze neiging alles te w illen indelen in bepaalde hokjes, is het hier 
ook zo dat bij sommige succulenten deze aanpassingskenm erken langzamer
hand to t een zo integrerend deel van hun opbouw zijn geworden dat w ij ze 
bijna als organisatie-kenm erken kunnen laten gelden.
Het geslacht Euphorbia heeft men vroeger getracht in allerlei stukken te knip
pen, met aparte namen, zoals Poinsettia, Treisia, Anthacantha e.d. maar toch 
b lijk t het dat zulk een verdeling niet verder kan gaan dan hoogstens to t de 
rang van ondergeslacht (subgenus) want in wezen blijken de bloem- (dus 
organisatie-) kenmerken dezelfde te zijn.
Een mooi voorbeeld van convergentie kunnen w ij bij de A loe ’s en Agaven 
vinden. Ook dit zijn twee geslachten, die leken vrijw el altijd met e lkaar ve r
warren. De in het M iddellandse zeegebied verw ilderde Agave americana w ordt 
daarom wel eens de 'honderdjarige A loë ’ genoemd; deze benaming is in twee 
opzichten onjuist. Het is géén Aloë en het duurt ook geen 100 jaar vóór ze 
bloeit!
De Aloë zijn planten van de Oude W ereld, de meeste komen wel uit A frika; 
de Agaven daarentegen komen uitsluitend uit Amerika.
Beide vormen dichte rozetten van vlezige bladeren; die rozetten kunnen zeer 
groot maar ook klein zijn. Bij de Agaven vinden w ij reuzen van 3 m en meer 
doorsnede en dwergen als Agave parviflora waarvan het rozet niet veel meer 
dan 25 cm doorsnede heeft. Bij de Aloë zien w ij soortge lijke  verschillen in de 
afmeting.
Maar een verschil tussen de beide geslachten komt duidelijk to t uiting als 
de planten gaan bloeien!
Bij de Agave slu it de bloeiwijze de ontw ikkeling af! Het is een term inale eind- 
knop.
Bij de Aloë kan men de uitgebloeide en verdroogde bloem stengel uit het rozet 
lostrekken; het bladrozet groe it door en vorm t tussen de bladeren ieder jaar 
nieuwe bloem stengels; de knop w aaruit deze bloeiw ijze ontstaat is zijdelings 
o f lateraal.
W at hun verm enigvuldiging betreft v ind t men bij de succulenten een vegeta
tieve verm enigvuldiging op verschillende wijzen, die niet m inder belangrijk 
voor het voortbestaan zijn dan de generatieve (door zaadvorming). Bij het 
kweken maken w ij daar dan ook een dankbaar gebruik van.
Bij de Agaven waar de ontw ikkeling met de bloei ophoudt, vorm t het oude, 
langzaam afstervende rozet vaak een menigte zijspruiten; d it afstervingsproces 
gaat zeer langzaam en w ordt meestal pas afgesloten als de zijspruiten zelf 
volkom en zelfstandig zijn geworden. Zulk een langzaam afsterven van het 
bladrozet hebben de Agaven gemeen met een andere typisch Amerikaanse 
plantenfamilie, de Bromeliaceae; beide groepen vormen vaak grote bloeiwijzen 
die overvloedig zaad leveren. Om dat het zo veel m inder goed bekend is, heb
ben w ij dan nog niet eens op de treffende gelijkenis van de Agaven met de 
reuzen Puya-soorten (Bromeliaceae) uit de Andesgebergten gewezen; zij 
vormen een even fraai voorbeeld van convergentie als het zo veelvuldig aan
gehaalde Aloe-Agave voorbeeld.

Van Ittersumlaan 32, Bennebroek

') J. Bruinsma, Studies on the Crassulacean Acid metabolism, Amsterdam 1958.
!) Zie G. L. Funke, De formatieve invloed van het licht op planten, Gorinchem (1944), 
pag. 69-105.
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M aart - a lle r le i

In de loop van deze maand kan bij gunstige weersomstandigheden zeer voor
zichtig met water geven worden begonnen. Bij zonnig weer kan men in de 
ochtend, als men overtuigd is, dat de zon die dag wel zal blijven schijnen en 
niet achter dikke wolken zal schuilgaan, eventueel vóór men naar zijn werk 
gaat, in de kas de planten nevelen met water, dat op zijn minst op kastem- 
peratuur moet zijn. Al naar gelang de temperatuur in de kas door zonne
schijn hoger wordt, kan intensiever geneveld worden. De luchtverversing in 
de kas mag echter beslist niet vergeten worden. Vertonen de planten in de 
top groeiverschijnselen, dan kan met lauw water voorzichtig worden gegoten, 
bij voorkeur plant voor plant. Zaak is om zodanig te nevelen of te gieten, dat 
tegen de avond de planten en de grond rond de wortelhals weer droog zijn. 
Zoals reeds eerder gezegd is dit water geven een zaak van aanvoelen, waarbij 
de weersomstandigheden een zeer grote rol spelen.

Ook in de huiskamer zijn de planten uiteraard dankbaar voor fijn nevelen. 
Toch menen wij U te moeten afraden de planten door veel nevelen en water 
geven in deze maand te sterk tot groei te dwingen. De lichtsterkte is in het 
algemeen nog te gering om een krachtige dorenontwikkeling te garanderen. 
Entstammen brenge men door water te geven eerder aan de groei. Het is 
namelijk gewenst in het vroege voorjaar enige onderstammen gereed te heb
ben om eventuele noodentingen te kunnen verrichten van planten die afrotten 
en waarvan nog gave, zuivere gedeelten over zijn. Onderstammen worden 
geacht beter vocht te kunnen verdragen dan vele andere cactussen.

Indien men vroeg heeft gezaaid moet ervoor gewaakt worden, dat de zaai
lingen in schalen of potjes niet in de soms zeer felle voorjaarszon verbranden. 
Ze dienen derhalve iets te worden afgeschermd. Het schermen, eventueel het 
kalken, van de ruiten van de kas of platte bak in het voorjaar is, dachten wij, 
een zaak die sterk afhankelijk is van de zorg die men aan zijn planten kan 
besteden. Zelf schermen wij nimmer, maar dan moet men ook zekerheids
halve zorgen, dat men vóór men 's morgens van huis gaat, de kas of platte 
bak op lucht zet. Juist het genoemde nevelen geeft de planten weer krachten 
en meer weerstand en bij voldoende luchting, afhankelijk van een goede ver
houding tussen groei, nevelen en water geven, ontwikkelen de planten zich 
het mooist indien men niet schermt. Weer een zaak van aanvoelen. Enkele 
planten die U hebben geleerd, dat ze toch iets verbranden, zette men dan op 
een minder zonnige plaats, die in iedere kas wel aanwezig is.
Zij echter, die niet in de gelegenheid zijn om de genoemde zorgen aan hun 
planten te besteden, kunnen inderdaad beter wat dunne kalk op de ruiten 
aanbrengen, die er door de regens in de loop van het voorjaar wel afspoelt. 
Het verpotten van de planten, zoals in februari is aangegeven, kan gewoon 
doorgaan. Zodra zich echter in de top groeiverschijnselen voordoen, dan is 
het beter de vroeg bloeiende soorten met rust te laten en deze na de bloei te 
verpotten, indien noodzakelijk.

Zij, die over een tuin en een of meer platte bakken beschikken, dienen deze 
in de loop van deze maand voor de planten uit de kas, de huiskamer, of een 
andere overwinteringsplaats, gereed te maken. Het is raadzaam de bak goed 
schoon te maken, eventueel te ontsmetten, de eenruiters te controleren en
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eveneens het glas te reinigen. De houten lijsten kan men met een conser
veringsm iddel opnieuw behandelen. Ze gaan dan veel langer mee.
W il men inderdaad bepaalde groepen cactussen overbrengen naar onver
warmde platte bakken —  o f deze nu in de tuin staan o f op een plat dak maakt 
geen verschil —  dan moet het stimuleren van de groei in deze maand ten 
sterkste worden afgeraden, om ernstige verliezen te voorkom en. Onze vaste 
gewoonte is, om de planten, tenzij Pasen wel heel erg vroeg is, omstreeks 
deze feestdagen over te brengen in de platte bakken. M aar helaas kan het 
dan soms bar koud zijn en daarom mogen de planten dan door stim ulering van 
de groei niet te gevoelig zijn. Het kweken van cactussen onder plat glas is 
voor de planten ideaal. Men k rijg t h ierdoor de meest ideale groei. De volgen
de maand hopen w ij hier nog eens op terug te komen.

V oor w ij overgaan to t de behandeling van de andere succulenten, w illen w ij er 
op wijzen, dat w ij niet de pretentie hebben inzake het kweken de w ijsheid in 
pacht te hebben. W ij vertellen U heel eenvoudig uit jarenlange ervaring. Er zijn 
heus wel andere kweekmethoden, die misschien veel beter zijn, maar dan 
moeten die leden d it maar eens op schrift stellen. W ij zouden dit zeer op 
prijs stellen. U it de botsing der meningen kan vaak iets goeds groeien.

De Heer J. Theunissen, van Goghlaan 98, te Roosendaal sch rijft ons het 
volgende, dat w ij in extenso opnemen:
In het septembernummer 1969 verscheen een artike ltje  van mijn hand over 
een door mij beproefde entmethode, waarbij de voordelen van de snelgroei
ende Opuntia en de gem akkelijk aannemende, doch snel leeggezogen Echi- 
nopsis gecombineerd werden. Ik verm eldde er toen bij, dat de resultaten van 
deze dubbelenting nog afgewacht moesten w orden; immers er was nog geen 
rustperiode overheen gegaan en ik had dus geen bewijzen, dat de Echinopsis 
niet leeggezogen zou worden. Deze zijn er nu wel en ik kan beginnende 
leden, die met hetzelfde gebrek aan onderstammen kampen, nu rustig de raad 
geven: snijd een O puntiaschijf in mootjes van 2x5 cm, laat ze goed drogen 
en vervolgens bewortelen. A ls deze stukjes zijn aangeslagen kunt U er een 
Echinopsisstekje op enten, dat binnen enkele weken een geweldige omvang 
aanneemt en gereed is voor een volgende, defin itieve enting.
Toch is en b lijft d it natuurlijk een noodmaatregel, w ant er zijn ook nadelen. 
Zo zullen bepaalde soorten op dit onderstuk te hard groeien en deformeren. 
O ok b lijk t dat de Opuntia niet graag verhuist; enkele planten, die door mij 
in de groeiperiode verplant moesten worden, rotten van onderen weg. Het 
beste lijk t mij om met verpotten of verplanten te wachten to t het einde van 
de rustperiode. Zonder al te veel schade aan het w orte lgeste l toe te brengen, 
kunnen de planten dan in de kurkdroge grond verhuizen. Ik houd mijn planten 
’s w inters volledig droog en heb nu in 11/ 2 w in ter kunnen constateren, dat 
het Opuntiadeel het Echinopsis-tussenstuk voldoende voedt om te voo r
komen, dat het zo sterk inkrim pt als men doorgaans bij Echinopsis als onder
stam kan waarnemen.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om nóg iets over onderstammen 
te berde te brengen. Iedereen die enige tijd  met cactussen bezig is en zich 
voor de nomenclatuur interesseert, kan wel een stuk of 5 onderstammen noe
men. Hij weet zelfs dat de ene beter is dan de andere, maar als je dan 
verder vraagt waarom, is het meestal met de kennis afgelopen. Verleden jaar 
heb ik me eens in deze kwestie (oppervlakkig) verd iept en gebruik makend
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van slechts 4 catalogi ontdekte ik niet m inder dan 36 soorten die als onder
stam werden aanbevolen! W ellich t is dit aantal nog uit te breiden. Omdat ik 
ze lf nog maar een beginneling ben, zou ik graag de handschoen w illen toe
werpen aan de oudere liefhebbers om eens iets over onderstammen te schrij
ven waarmee zij ervaring hebben. Opvallend is dat de artikelen in Succulenta 
welke niet verzorgd worden door vaste medewerkers als de heren Buining, 
Noltee e.a. over het algemeen van beginnende liefhebbers zijn, die het de 
moeite waard vinden om hun ontdekkingen aan anderen mee te delen. Zijn 
de oudere leden ingeslapen? De jongeren zitten op hun mededelingen te 
wachten!

Terug naar de onderstammen! Genoemde Opuntia leent zich bij uitstek voor 
planten met een grote as, zoals Rebutia. Deze eigenschap heeft zij gemeen 
met Cereus peruvianus. Trichocereus spachianus is een snelle groeier, dus 
wie snel grote koppen w il moet daarop enten, terw ijl degene die het wat 
kalm er aan wil doen gebruik zal maken van Eriocereus jusbertii, welke 
bovendien de bloei zou bevorderen. W ie een onderstam wil die nog mee
groeit, moet volgens Backeberg gebruik maken van Trichocereus pachanoi. 
Bommeljé beveelt M onvillea lauterbachii aan voor degenen, die als ik, ven- 
sterbankkwekers zijn. Opvallend is, dat ju is t deze soort niet zo gem akkelijk 
te krijgen is. De sterk spruitende Trichocereus schickendantzii w ord t aan
bevolen voor groepenvorm ende planten als Rebutia en Mammillaria. D it zijn 
enkele van de meest bekende soorten met hun voor- en nadelen. W ie schrijft 
er nu eens over zijn ervaringen met b.v. Cereus jamacaru, Eriocereus bonplan- 
dii, hassleri, martinii, pomanensis, tortuosus, Nyctocereus serpentinus? A lle 
maal planten, die als onderstam genoemd worden, maar voo r de beginneling 
is hier door de bomen het bos niet meer te zien. Het is immers niet zo, dat 
maar wat raak geënt kan w orden met gegarandeerd resultaat. Door ervaring 
ben ik to t deze kennis gekomen, maar het is niet nodig, dat anderen hun plan
ten verspelen, door verkeerde behandeling. W ie schrijft eens een artike ltje  
over wat de beste onderstam is voor b.v. Gymnocalycium, Parodia, Noto- 
cactus enz.?

Ik ben ervan overtuigd, dat de moeite besteed aan het onder woorden brengen 
van eigen ervaringen, geen vergeefse moeite zal zijn. U helpt mee om van 
ons maandblad w erke lijk  een blad VAN en VOOR de leden te maken en ve r
m oedelijk zal de redacteur U dankbaar zijn, dat hij eens 'n keer niet zelf hoeft 
te zorgen voo r kopie om het uitgebreide blad w eer vol te krijgen. Gaarne 
wens ik de beginnende leden die gebruik w illen maken van bovenstaande 
entmethode, sukses en de reacties van onze oudere collegae, voor wie het 
misschien niet du idelijk  is, dat e r ook nog leden zijn die wèl moeilijkheden 
met de kweek hebben, zie ik gaarne in Succulenta tegemoet.
Zo ongeveer alles w at hierboven met betrekking to t de cactussen aan goede 
raad is gegeven, geldt ook voor de andere succulenten.

Vermeld kan nog worden dat het eind van de maand een geschikte tijd  is om 
met het verpotten te beginnen. O ok kan men dan stekken gaan snijden, behal
ve uiteraard van soorten als de Conophyta, die nu de rusttijd  ingaan.
Nu er nog w einig w erk aan de planten ze lf te doen is, heeft men mooi de 
gelegenheid voo r w erkjes als het nakijken en zonodig vervangen van de 
etiketten. Tenslotte kan men voorbereidselen gaan treffen voor het zaaien. 
Vrijw el alle vetplanten w illen nu wat w ater met als voornaamste uitzonderingen 
Dinteranthus, M itrophyllum  en Odontophorus.
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Uit de afd e lin g en

AFD. NOORD-LIMBURG
19 maart, dhr. H. Rubingh; A. ’50 miljoen 
jaar cactussen'; B. 'Zuilcactussen, met 
opnamen uit Frankrijk, Spanje en Zuid- 
Amerika'.
9 april, dhr. Luynenburg; 'Nuttige en scha
delijke dieren in onze liefhebberij'.
21 mei, dhr. F. Noltee; 'Dia's van de bot. 
tuin van Heidelberg.'
18 juni, dhr. G. Hanekamp; 'Interessante 
kleine cactusgeslachten met dia's'.

J. H. SLABBERS, secretaris

AFD. GOOI- en EEMLAND
Verslag bijeenkomst j.l. december 1970-
Na het welkomstwoord gericht aan de 
spreker voor deze avond, dhr. A. J. de 
Looze, had de voorzitter een minder pret
tig bericht mede te delen, n.l. het over
lijden van het kringlid, dhr. W.H. Schuster. 
Speciaal in de functie van afdelingssecre- 
taris heeft dhr. W.H. Schuster een aantal 
jaren zijn bijdragen verleend aan het goed 
functioneren van de afdeling. Velen zullen 
dan ook de beste herinneringen aan hem 
bewaren, waaronder vooral zijn kennis op 
speciale terreinen en adviezen hierover 
aan de leden.
Na de woorden van memorie door dhr. 
Rubingh werd dhr. Looze uitgenodigd het 
woord over te nemen en ons in de vele 
geheimen van de Phyllocactus kweekkunst 
in te wijden- Om het woord kunst nog 
eens te herhalen, ten eerste is het al 
een zeer grote verzameling die hij in vier 
jaar heeft opgebouwd (1500 soorten). Ten 
tweede, in die vier jaar zijn er nog weinig 
bloemen verschenen, want er is van blad- 
stekken en zaad etc. uitgegaan, dus er 
waren nog relatief weinig bemoedigende 
resultaten te zien. En ten derde de niet zo 
piepjonge leeftijd te bezitten en dan nog 
zo enthousiast voor alles warm te lopen 
zoals terecht dhr. Rubingh bij de sluiting 
van de avond naar voren bracht. Ook het 
bouwen van twee kassen en de benodigde 
platte bakken schenen geen punten van 
moeilijkheden te zijn.
Veel dia’s liet dhr. Looze zien van diverse 
hybriden. Aan de veelal prachtig klinkende 
benamingen zal ik maar voorbij gaan. Nu 
op dit moment zijn er al 3000 hybriden 
bekend waarvan al 150 soorten met een 
rode kleur.
Aan het slot van de avond werd er door 
de voorzitter een dankwoord overgebracht 
namens alle aanwezigen voor deze wel 
zeer geslaagde avond.

v. Amstellaan 10, Loenen a/d Vecht 
N. G. HAFKAMP, secretaris,

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering zal plaats 
vinden op zaterdag 15 mei a.3. 
in gebouw 'Patrimonium', Lange Breestr. 
te Dordrecht.
In de ochtenduren, vanaf 9.30 uur, worden 
belangstellenden uitgenodigd voor een 
bezoek aan de kwekerij van de heer Van 
Donkelaar, Laantje 1a te Werkendam. 
Voor degenen, die met de trein via Dor
drecht komen, vertrekt er om 8.07 uur en 
om 9.52 uur een stadsbus, lijn 6, van het 
station naar Werkendam. Uitstappen aan 
het eindpunt, waarna nog 5 è 10 minuten 
lopen naar de kwekerij.
De agenda voor de algemene ledenverga
dering wordt later bekend gemaakt.

Secretaresse Succulenta

AFGEVAARDIGDEN VOOR DE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Iedere afdeling heeft het recht een afge
vaardigde en plaatsvervangend afgevaar
digde te benoemen- De reiskosten van 
één afgevaardigde per afdeling naar de 
algemene vergadering worden vergoed 
door de vereniging.
De namen der afgevaardigden moeten 
vóór 1 mei a.s. worden opgegeven bij het 
algemeen secretariaat, Koningsweg 2 te 
Beekbergen.

Secretaresse Succulenta

VERZAMELBANDEN
l.v.m. verhoging van de verzendkosten, 
zullen de verzamelbanden die né 1 febr. 
1971 worden verzonden f  5,85 p. st. gaan 
kosten (zonder verzendkosten ƒ 4,85). 
Smaakvol uitgevoerde verzamelbanden 
voorzien van het opschrift ’Succulenta’, 
waarin op eenvoudige wijze twaalf num
mers blijvend bevestigd kunnen worden, 
kunnen worden besteld door overschrij
ving van f  5,85 per band op girorekening 
2040053 t.n.v. F. J. van Leeuwen, 2e Maas- 
veldstraat 8, Venlo-Blerick.
U krijgt de band dan franco thuisgestuurd 
met het jaartalnummer op de rugzijde, 
mits U dit nummer bij bestelling opgeeft 
(1960 - 1971)

l.v.m. de verhoging van de lidmaat- 
schapskosten verzoeken wij de le
den die de contributie voor 1971 
reeds betaald hebben dit bedrag 
aan te vullen tot ƒ15,— (buitenland
ƒ 2 0 ,- ) .
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N ieu w e leden

Nederland:

Drs. J. A. C. van der Giessen, Clercqstr- 
135, Haarlem.
H. J. Meerman, Weverskade 32c, Maasland 
(Z.-H.).
Mevr. D. van Nus, Alb. Schweitzerplaats 
271, Rotterdam.
Co Kornegoor, Troelstralaan 16b, Zutphen. 
A. J. Poetsma, Plantage Parklaan 14, Am
sterdam.
Mevr- C. P. J. M. Heerink, Rijksstraatweg 
177a, Haren (Gr.).
Arnold P. A. van Gorp, Hobeinstraat 31, 
Vlissingen.
Peter F. v.d. Maas, Putwijkstraat 4, Oost
en West-Souburg.
C. Dekker, Burg. Baaslaan 26, St. Laurens. 
Mevr. J. M. Passenier-Kluyfhout, Torenstr. 
45, Westkapelle.
Mevr' A. Vreeke-Burgers, Badhuisweg 6, 
Domburg.
C. v.d. Nol, Melodiestraat 105, 's-Graven- 
hage.
P. Peduzzi, Watermolen 45, Zevenbergen. 
J. F. A. v.d. Zande, Boomdijk 5, Steenber
gen.
Mevr. C. Elemans, Maasstraat 52, Heems
kerk.
J. C. v d. Berg, v. Lennepstraat 88, Heems
kerk.
R. Luttik, Zandvoorterallee, Heemstede.
L. H. Bollen, Aan de Maas 60, Geulle (L.). 
Th. Clerx, Henri Dunantlaan 38, Diemen. 
A. Zijp Boeschoten, Westerdijk 40, Hoorn. 
Th A. van Esch, Raadhuisstraat 6, Vught. 
Paul van Enckevort, Past. Stassenstr. 27, 
Venlo-Blerick.

A. Meier, Nassauweg 2, Wageningen. 
Mevr. A. M. Heemskerk-Verduijn, Azalea- 
straat 26, Sommelsdijk.
B. Bakker, Schoterstraat 20, Zevenhoven 
(Z.-H).
Hortus Botanicus der Vrije Universiteit, 
v.d. Boechorststr- 8, Amsterdam-Buiten- 
veldert.
R. D. Boutier, Fierlandstr. 32, Veldhoven.
G. R. Dragt, Hoofdstraat Oost 64, Wolve- 
ga (Fr.).
H. van Hoorn, Tooropstraat 116, Nijmegen. 
W. de Haan, Drakenstein 51, Amsterdam- 
Buitenveldert.
L. Striker, Fazantstraat 6, Wapenveld.
G. v.d. Linden, v. Mijndenlaan 24, Nieuw- 
Loosdrecht.

Buitenland:

Jeroom van Maldeghem, Woestijne 1 d, 
9880 Aalter, België.
Arthus Schols, Koning Albertlaan 11, 3000 
Leuven, België.
Dr- A. Meixner, Tri bratri 329, Valtice okr., 
Breclav, C .S .S .R .
A. de Schrijver, Baron de Gieylaan 9, 9820 
St. Denijs-Westrem, België.
R. van Waardhuizen, Kruisbekstraat 55, 
B 2060 Merksem, België.
L. Wuyts, Frans Theyslei 22, Borsbeek, 
België.
D. A. Vogel, 12 Apiestreet, Fern Tree 
Gully, Victoria 3156, Australia.

Wij ontvangen dit voorjaar meer dan 20.000 nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.
Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.
Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.
SU-KA-FLOR biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W. U eb e lm an n
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107
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k a r lh e in z  u h lig  - kak teen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:
Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 

aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlil,
saboae, sartorii, schiedteana, schmoliii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5

H. E. BORN

t
 Al les voor de cactus- en 

orchideeën liefhebber.

G ratis  catalogus
D-5810 Witten-Bommern, 
E lberfe lderstr. 2, Deutschland

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.
Postbus 210 - Venlo 

#
Drukker van ”Succulenta”

Succulentenkwekerij
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

G EV RA A G D  tegen e lk aannemelijk bod:
deel III van C . Backeberg ’ Die C actaceae ’

Brieven aan Mr. E. J. Helderman, 

Esdoornlaan 52 - Wormerveer

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
V ice-voorzitter: S . K . Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
VERD U IN -D E B R U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. T e l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat,10 
Venlo .
Penningm eester: G . L IN K , Memlingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, Bijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Amersfoort.

Redacteur: A . F . H. B U IN IN G , Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U .).
2e redacteur (voor vetplanten): F . K . A . N O LTEE, 
Gravenstraat 38, Dordrecht.
B ib liothekaris: J. M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Be lg ië  f  15,— en voor leden in het buitenland 
f  20,— per jaar met G R A T IS  maandblad " S u c 
culenta” .

Kopie moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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D e za a d b e sse n  van  c a c tu sse n
DR. W. CULLMANN
Steeds weer opnieuw worden in de literatuur de mooie bloemen, de mooie of 
interessante lichaamsvormen, de krachtige en vaak zeer bonte bedoorning en 
de in bepaalde gevallen prachtige beharing van cactussen geprezen, maar de 
vrucht wordt over het algemeen niet eens vermeld. Daarom zou ik graag eens 
de aandacht willen vragen voor de schoonheid van vele zaadbessen, die onze 
planten niet alleen in even grote mate sieren als de bloemen, maar in tegen
stelling tot de korte bloeiperiode van deze laatste, dikwijls wekenlang en in 
enkele gevallen zelfs maandenlang een lust voor het oog zijn.
Op de (kleuren)foto, die de heer D. Rowley in mijn collectie heeft gemaakt, 
ziet U de volgende bessen:
Links boven: Oreocereus hendriksenianus, links onder: Loxanthocereus gra
cilis, midden boven: Eriocereus bonplandii, midden onder Monvillea haageana, 
rechtsboven: Haageocereus roseospinus, rechts onder: Loxanthocereus
splendens.
Er is een groot aantal cactussen, dat men zou moeten kweken wegens hun 
prachtige zaadbessen. Bekend zijn de rode bessenkransen der Mammillariae. 
Vooral bij de witbehaarde of de licht- en kortbedoornde exemplaren vallen 
deze kransen sterk op. Met name Mammillaria albilanata, lanata, bocasana, 
celsiana, elegans met haar vele variëteiten, formosa, hahniana, nivosa, saeti
gera, schiedeana en woodsii vormen mooie bessenkransen. Vele Mammillariae 
hebben bovendien verschillende centimeters lange, gebogen, slank-gerekte 
vruchten, andere zijn weer kort-gerekt; de bessen van Mammillaria nivosa 
zitten als ronde bolletjes van 1 cm doorsnee op het geel bedoornde lichaam. 
Bijna al deze bessen zijn fel karmijnrood.
Doch ook in vele andere geslachten vindt men soorten, die mooie bessen 
zetten. Uit het grote aantal wil ik hier slechts de volgende vermelden: Epiphyl- 
lum draagt, als men de bloemen bestuift, ongeveer 3 cm grote rode tot groen- 
violette vruchten. Eriocereus brengt gemakkelijk karmijnrode ronde bessen 
van 6 cm voort zonder kunstmatige bestuiving. Ook van het geslacht Gymno- 
calycium dragen vele soorten zonder meer mooie vruchten, waarbij de blauw
groene bessen van G. oenanthemum wel in het bijzonder opvallen. Het ge
slacht Haageocereus laat al bij een lengte van 1 meter zijn 3-5 cm grote 
groene, gele of vuurrode vruchten zien. Bij Islaya staan de grote met lucht 
gevulde langgerekte bessen, die slechts zeer weinig zaden bevatten in de 
kop. Deze vruchten zijn karmijnrood en dragen aan het uiteinde een witte of 
gele wolpluis. Eveneens kopbloeiers zijn Neochilenia en Neoporteria, die rode 
of rosé langwerpig ovale vruchten dragen.
Deze lijst van planten zou men nog aanzienlijk uit kunnen breiden, maar de 
vermelde soorten en geslachten zijn, naar ik hoop, voldoende. Omdat niet alle 
genoemde planten zelffertiel zijn, verdient het aanbeveling de bloemen te 
bestuiven. Dit kan gebeuren zowel met het eigen stuifmeel, als met dat van 
elke willekeurige andere plant, die op dat moment toevallig in bloei staat. 
Omdat het alleen om de sierwaarde van de vrucht gaat, moet men in ieder 
geval de bessen als ze indrogen of beginnen te rotten zonder pardon vernie
tigen en zich niet laten verleiden dit zaad uit te zaaien. Immers, door een 
ongecontroleerd hybridiseren zou men zijn verzameling volledig bederven en 
dat zijn deze zaailingen zeker niet waard.

Vertaling: J. THEUNISSEN, Roosendaal
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Frailea ignacionensis Buining et M oser spec. nova
A. F. H. BUINING

Corpus solitarium , 2,5 ad 3 cm altum, 4 ad 4,5 cm latum, viride. Costae ad 
18, in plana tubercula papilliform ia 6 mm diam., solutae. Areolae ex longo 
rotundae, tomento brunneo tectae. Spinae distantes ad dispositae, plus 
minusve pectinate positae, utrimque 5, infra una brevior, supra una vel 
plures spinae adiunctae minores, ad 5 mm longae, fu lvae ad rubiginosae; 
plerumque una spina centralis, ad 4 mm longa, obscurius rubiginosa. Flores 
infundibuliform es, 24-30 mm longi, 20-45 mm lati, sulfurei. Pericarpellum 
5,5 mm longum, 4 mm latum, fu lv is  saetis a lbipilosumque. Receptaculum 
3 mm longum, saetis fu lv is a lbipilosumque. Folia perianthii exteriora spathu- 
lata, apice acutissimo, albescentia ad lurida; interiora ut exteriora, sed 
longiora latioraque et sulfurea. Stylus 10 mm longus, albo-flavescens. 
Stigmata 5, 2,8 mm longa, a lbo-flavescentia. Stamina primaria 3-6 mm longa, 
circum stylum inserta, a lbo-flavescentia; secundaria 3-4 mm longa, albo- 
flavescentia. Antherae 0,8 mm longae, flavae. Camera nectarea 0,5 mm 
lata, aperta. Caverna seminifera 2 mm lata, 3 mm longa. Fructus rotundus, 
5-6 mm diam., saetis fu lv is lanaque grisea. Semen galeriforme, brunneo- 
nigrum, obsolete nitidum, 1,5 mm longum, 1 mm latum, subtiliss im e brun- 
neopilosum; testa minimis tuberculis planis operta, parvo pectine a tergo. 
Habitat in meridie Paraguay ad San Ignació.

Frailea ignacionensis Foto Moser

Lichaam enkel, 2,5-3 cm hoog, 4-4,5 cm breed, groen. Ribben to t 18, opgelost 
in vlakke tepelvorm ige knobbeltjes van 6 mm diam. Areolen ovaal, met bruin 
vilt. Dorens afstaand to t gespreid en min o f meer kamvormig gesteld, aan 
weerszijden 5, onderaan 1 kortere, bovenaan 1 of meer kleinere bijdorentjes, 
to t 5 mm lang, licht- to t roodbruin; meestal 1 middendoren, to t 4 mm lang, 
donkerder roodbruin. Bloem trechtervorm ig, 24-30 mm lang, 20-45 mm breed,
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diepgeel. Pericarpellum 5,5 mm lang, 4 mm breed, met lichtbruine borstels en 
w itte  haren. Receptaculum 3 mm lang, met lichtbruine borstels en w itte haren. 
Buitenste perianthbladeren spatelvorm ig, met naaldfijne punt, w itachtig to t vuil 
geel; binnenste als vorige, maar langer en breder en diep geel. Stijl 10 mm 
lang, geelachtig w it. Stempels 5, 2,8 mm lang, geelachtig w it. Primaire meel- 
dragen 3-6 mm lang, rond stijl geplant, geelachtig w it; secundaire 3-4 mm lang, 
geelachtig w it. Helmknopjes 0,8 mm lang, geel. Nektarruimte 0,5 mm breed, 
open. Zaadholte 2 mm breed, 3 mm lang. Vrucht rond, 5-6 mm diam., met 
lichtbruine borstels en grijze wolharen. Zaad mutsvormig, zwartbruin, mat 
glanzend, 1,5 mm lang, 1 mm breed, zeer fijn bruin behaard; testa met zeer 
fijne vlakke bultjes, kam aan rugzijde zwak ontw ikkeld. Groeiplaats Paraguay, 
in het zuiden bij San Ignació.

Frailea cataphracta (Dams) Br. et R var. 
tuyensis Buining et M oser var. nova 

A. F. H. BUINING

Corpus solitarium , 3-3,5 cm altum, ad 4 cm diam., griseoviride ad cinereum. 
Costae ad 20, planissimae, sulco plano obscure-virid i separatae, ad 5 mm 
latae; sub areolis stria  lunata a tro-virid is. Areolae ex longo rotundae, nudae 
vel v ix a liquo tomenti brunnei tectae. Spinae pectinate positae, utrimque 
4, infra brunneae, densatae ut cepa, ceterum pallide-corneae ad vitreae, 
ad 1 mm longae. Flores in fundibuliform es, 24 mm longi, 20 mm lati, pallide- 
c itrin i. Pericarpellum 6 mm longum, 5 mm latum, infra nudum, ceterum 
fu lv is  saetis alb ip ilosumque. Receptaculum 4 mm longum, saetis pallide- 
fu lv is  albipilosumque. Folia perianthii exteriora spathulata, apice acutissimo, 
alba ad lurida, linae centra li pa llide-v irid i; interiora spathulata, acuta, pal
lid issim e citrina. Stylus 11 mm longus, pallide-flavus. Stigmata 5, ad 4 mm 
longa, pallide-flava. Stamina primaria 10 mm longa, circum stylum inserta, 
pa llide-flava; secundaria 5 mm longa, pallide-flava. Antherae 0,8 mm lon
gae, flavo-albescentes. Camera nectarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna 
seminifera 3 mm longa, 3,5 mm lata. Fructus rotundus, 8 mm diam., brevi
bus saetis fu lv is  lanaque alba. Sfmen lin triform e, 2 mm longum, 1,6 mm 
latum, spadiceum, nitidum; testa levis, lineamentis reticulatis. Flabitat ad 
Capilla tuya ad meridiem Paraguari, Paraguay.

Frailea cataphracta var. tuyensis
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Lichaam enkel, 3-3,5 cm hoog, tot 4 cm diam., grijsgroen askleurig. Ribben tot 
20, zeer vlak, gescheiden door donkergroene vlakke groef, breed tot 5 mm; 
onder de areolen een halve maanvormige zwartgroene streep. Areolen ovaal, 
kaal of met nauwelijks bruin vilt. Dorens kamvormig gesteld, aan weerszijde 4, 
onderaan bruin, uiachtig verdikt, verder licht hoornkleurig tot glasachtig, tot 
1 mm lang. Bloem trechtervormig, 24 mm lang, 20 mm breed, licht citroengeel. 
Pericarpellum 6 mm lang, 5 mm breed, onderaan kaal, verder met lichtbruine 
borstels en witte haren. Receptaculum lang 4 mm, met licht geelbruine borstels 
en witte haren. Buitenste perianthbladeren spatelvormig, met naaldfijne punt, 
wit tot vuilgeel, met zachtgroene middenstreep; binnenste spatelvormig, toege- 
spits, zeer licht citroengeel. Stijl 11 mm lang, lichtgeel. Stempels 5, tot 4 mm 
lang, lichtgeel. Primaire meeldraden 10 mm lang, rond stijl geplant, lichtgeel; 
secundaire 5 mm lang, lichtgeel. Helmknopjes 0,8 mm lang, geelwit. Nektar- 
ruimte 0,5 mm breed, open. Zaadholte 3 mm lang, 3,5 mm breed. Vrucht rond, 
8 mm diam., met korte geelbruine borstels en witte wolharen. Zaad boot
vormig, 2 mm lang, 1,6 mm breed, kastanjebruin, glanzend; testa glad met net
vormige tekening. Groeiplaats Paraguay, bij Capilla tuya, ten zuiden van 
Paraguari.

O d o n to p h o ru s m arJothii N E. Br.
FRANS K. A. NOLTEE

De zes soorten waaruit het geslacht 
Odontophorus bestaat (albus, angus- 
tifolius, herrei, marlothii, nanus en 
primulinus) komen alle voor in de om
geving van Steinkopf in het Richters- 
veld. Dit meest noordwestelijke deel 
van de Kaapprovincie is een van de 
rijkste succulentengebieden ter we
reld. Het is een moeilijk toegankelijk 
gebied met een droog klimaat. (De 
grens tussen de gebieden met een 
gemiddelde jaarlijkse neerslag van 
0-120 mm en van 120- 250 mm ligt 
juist bij Steinkopf). De neerslag valt 
alleen ’s winters. De temperatuur be
draagt gemiddeld in de zomer 20° C 
en in de winter 10° C.
O.marlothii is een plant met een heel 
interessante groeiwijze, waardoor we 
hem evengoed een hoogsucculent 
met verlengde stengels als een struik- 

mesem met hoogsucculente bladeren zouden kunnen noemen.
Aanvankelijk vormt hij korte stengels met twee of drie paar kruisgewijze 
bladeren. Na verloop van tijd ontspruiten uit de bladoksels langere takken, 
die eerst rechtop staan maar later gaan liggen. Volgens Rauh zouden deze 
takken dochterrozetten vormen met als resultaat een zodevormende groei. 
De bladeren zijn vrij sterk vergroeid en zouden volgens Jacobsen 7 - 8 mm 
breed en dik zijn bij een lengte van 2,5 - 3,5 cm. Zoals wel vaker gebeurt, 
moet men zich van deze maten niet al te veel aantrekken, aangezien in onze 
verzamelingen vaak veel grotere afmetingen worden bereikt. (Schwantes geeft 
voor O.marlothii op: lengte tot 5 cm en breedte tot 2 cm).

Odontophorus marlothii foto Noltee
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De zachtvlezige bladeren zijn zoals bij vele Mesems aan de basis blaasachtig 
opgezwollen. De vorm van de bladeren komt uit de fo to 's  goed naar voren, 
zodat ik volsta met daarnaar te verwijzen. W el moet nog verm eld worden dat 
zij grijsachtig-groen zijn en donzig aanvoelen door rondachtig, lichtergekleur
de, harige knobbeltjes (tuberkels).
De tanden op de bladeren dragen een bruine, achterwaarts gekrom de punt, 

die na verloop van tijd  afvalt.
De gele bloemen zijn gesteeld en voorzien van schutblaadjes (bracteeën); ze 
verschijnen volgens mijn ervaring in oktober-novem ber. Jacobsen geeft als 

bloem doorsnede 3 cm op.

Odontophorus m arlothii

De vrucht heeft 9 of 10 hokken en is voorzien van hokdeksels en placenta- 
knobbels. De zwellijsten zijn getand en eindigen in vrije, vliezige punten.
In Schwantes vond ik nog de volgende opmerking van Dr. Bolus over de 
bloem: 'De bloem opende zich gedurende de avond en was eenmaal geheel 
open om 2.45 uur en andere keren vroeger. De totale doorsnee die werd be
re ikt was 4,4 cm, w aarbij de puntige, gele bloemblaadjes, die gerangschikt 

zijn in enkele rijen, to t 1,5 cm breed waren'.
O ok hier vinden we dus een afw ijking van de maten die Jacobsen opgeeft. D it 
c itaat leerde mij ook nog iets anders. De plant w ord t hier nl. beschreven als 
een nachtbloeier, iets dat ik me inderdaad vagelijk meen te herinneren van 
eind '69, toen de plant bij mij bloeide. En wanneer je dan een artikel gaat 
schrijven kom je w eer eens to t de ontdekking, dat je toch eigenlijk veel te 
weinig aantekeningen van de planten in je verzameling maakt. Enfin, al 
doende leert men. De behandeling van Odontophorus marlothii is niet moeilijk. 
De plant w il graag volle zon en ’s w inters een niet te koude standplaats (lie fst 
niet onder de 10° C). A fkom stig  uit een zeer droog gebied (ter vergelijk ing:
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Nederland heeft gem. 780 mm neerslag pj.) heeft hij een hekel aan natte 
voeten, zodat de aarde goed doorlatend moet zijn. Ik gebruik een mengsel 
van 2 delen grof zand (zgn. betonzand), 2 delen klei en 1 deel bladaarde.
In ’69 kweekte ik mijn planten buiten in een aan alle zijden open bak en 
dankzij (of ondanks?) deze harde kweekwijze bloeide O.marlothii dat najaar. 
Vorig jaar heeft hij (in de kas) verstek laten gaan. Hoewel ik er nog niet 
helemaal achter ben wanneer de plant nu precies groeit, heb ik de indruk, 
dat dit voornamelijk is in zomer en herfst. Hieronder de gegevens zoals die in 
Haage en Rauh staan. Deze wijken sterk van elkaar af, waarbij mijn ervaring 
dus ongeveer aansluit bij die van Rauh.

j f m a m j  j a s o n d  
Haage O O O O # ®  — — — — — —
Rauh — — — O  O  ® ® © O  O  —
<Ü H: groeitijd 
#  R: veel gieten 
O  H: groei-en bloeitijd 
O  R: weinig gieten 
— : rusttijd
Tot slot nog iets over de naam van de soort.
De geslachtsnaam verwijst naar de tanden op de bladeren en is afgeleid van 
Grieks odus = tand en phorus = drager. De soortaanduiding herinnert aan 
Dr. Rudolf Marloth (1855-1931), een Duits scheikundige die in 1883 naar Zuid 
Afrika ging. Als zovelen voor en na hem raakte hij in de ban van de planten
wereld daar. Hij ontdekte verscheidene nieuwe soorten en schreef een groot 
aantal artikelen en boeken. Zijn levenswerk was de Flora of South Africa, 
die in 1932 werd voltooid.
Aan de volgende boeken werden gegevens ontleend:
W. Haage 1963, Het practische cactusboek.
H. Jacobsen 1960, A Handbook of Succulent Plants, deel III.
W. Rauh 1967, Die grossartige Welt der Sukkulenten.
R. Rawe 1968, Succulents in the Veld.
G. Schwantes 1957, Flowering Stones and Mid-day Flowers.
A. White en B. Sloane 1937, The Stapelieae, deel I.

G y m n o ca ly c iu m  ra g o n e se i Castellanos
D. J. VAN VLIET
Het komt nogal eens voor, dat G.ragonesei wordt verwisseld met andere 
soorten van het genus Gymnocalycium. Op zichzelf is deze verwarring geen 
wonder, gezien de nauwe verwantschap, die er ongetwijfeld bestaat tussen 
G.ragonesei en de groep planten rond G.quehlianum. Het is dunkt mij daarom 
zinvol de beschrijving van deze planten zodanig aan te vullen, dat vergissingen 
tot het verleden zullen behoren. Alvorens hiertoe over te gaan zal ik eerst 
vertellen onder welke omstandigheden de planten groeien en na welke moei
lijkheden wij ze vonden.

Op onze reis door centraal Argentinië bereikten wij na een erg vermoeiende 
dag het schilderachtige plaatsje Chumbicha. Het is prachtig gelegen aan de 
voet van het Ambato-gebergte en nog maar nauwelijks door het toerisme 
ontdekt. Om vanuit Cordoba in Chumbicha te komen, moesten wij door de 
Salinas Grandes. Dit is een enorme zoutpan, zeker tweemaal zo groot als 
Nederland. Het is geheel ingesloten door gebergten, waardoor het water, dat 
van de bergen naar deze vlakte stroomt, niet verder kan wegvloeien. Door
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Gymnocalycium
ragonesei
Castellanos
Foto D. J. van V liet

de grote hitte verdampt het en de meegevoerde bodemzouten blijven achter. 
Dit heeft tot gevolg, dat er een zich nog steeds uitbreidend zoutmeer ontstaat. 
De oppervlakte schittert verblindend in de zon en het gelijkt sterk op de 
Wadden bij laag water in ons land.
Het was 25 januari en hartje zomer. Het weer was er geheel mee in over
eenstemming. Een verschroeiende hitte had ons al dagen lang vergezeld. 
De vele cadavers van door dorst omgekomen vee, verspreiden een afgrijse
lijke stank. Bij nadering vlogen dichte zwermen vliegen op ons af, om zich 
voor de verandering eens aan levend vlees te goed te doen. In deze con
treien is de strijd om het bestaan keihard. Het bevestigde, dat wij ons in een 
gebied bevonden dat gekenschetst wordt als halfwoestijn. De regen wilde 
maar niet komen bij de aanvang van het zomerseizoen. Alles was verdord 
en verbrand. Zelfs de cactussen, van nature toch goed aangepast aan der
gelijke omstandigheden, was het aan te zien dat ook zij behoefte kregen aan 
water. Veel jonge planten waren verdroogd en grotere ineen geschrompeld 
tot mummies. Zo vlug als onder de heersende oventemperaturen mogelijk 
was, trokken wij verder naar de noordelijke oevers van de Salinas Grandes. 
Volgens de literatuur zou daar G.ragonesei moeten groeien. Ik betwijfel, of 
wij ooit de planten gevonden zouden hebben, als wij niet onverwachts hulp 
hadden gekregen. De brandende zon, die tot ongeveer een uur of drie voor 
de ondragelijke hitte had gezorgd, was schuil gegaan achter wolken, die 
zich opstapelden om het in de verte optorende gebergte. Nu kwamen zij 
dreigend richting Salinas drijven en even nadien brak het geweld los. Oor
verdovende donderslagen en zware regenval maakten ons duidelijk, dat toch 
ook cactussen in de natuur wel eens begoten willen worden. De gratis 
douche, die wij kregen te verwerken, bracht amper verkoeling, maar wel 
hulp. Afstromend water had een laagje aarde weggespoeld en G.ragonesei,
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waar wij even tevoren tevergeefs naar zochten, was hier en daar zichtbaar 
geworden. Normaal staan de vlak groeiende plantjes met hun top ongeveer 
gelijk met de lemige bodem. Zodra er enige tijd  droogte optreedt, schrom 
pelen zij iets in. Er ontstaat dan een kuiltje boven de plant, dat vol s tu ift en 
haar aan het oog onttrekt. Ondanks de verm oeidheid en de natte kleding, 
stim uleerde het voorval ons zodanig, dat w ij een flink aantal planten u it
groeven en in de rugzak lieten verdw ijnen. Ze voelden erg zacht aan, net 
als overjarige aardappels, waar ze dan ook veel op leken. Nadien zou blijken, 
dat de ongeveer 30 door mij verzamelde planten ternauwernood voldoende 
waren, om een bestand op te leveren van v ijf plantjes in mijn verzameling. 
De planten, die van een uitgebreid w ortelgestel zijn voorzien, laten zich 
zonder beschadigingen m oeilijk uitgraven. D it geeft bij natte planten terstond 
aanleiding to t rotten. Gevoegd hierbij het lange transport van midden A rgen
tin ië naar Holland en het zou bijna nog een drama geworden zijn. Gelukkig 
is G.ragonesei een v lijtig  bloeiertje en zo zijn e r talloze zaden via het 
C lichéfonds in omloop gebracht, waarmee het voortbestaan van het plantje is 
verzekerd.
Plant discusvorm ig, to t 7 cm in doorsnede en 21/ 2 cm hoog, gemiddeld kleiner 
van afmetingen, soms spruitend op de oudste areolen aan onderzijde plant, 
lila-tot groenachtig bruin; top iets verzonken en slechts spaarzaam bedekt met 
w o lv ilt van de nieuwe areolen; w orte ls vertakt; ribben 7-9, rond, onder breder 
dan boven, gescheiden door ondiepe lengtegroeven en verdeeld door dwars- 
groefjes boven het areool, onder het areool een onaanzienlijk knobbeltje 
(kin); areolen to t 6 mm uit elkaar, rond, to t 11/ 2 mm in doorsnede, bedekt met 
vu ilw it w o lv ilt en spoedig kaal wordend; doorns 2 to t 4, zelden 3, recht to t 
zwakgebogen, niet stekend, kamvormig geplaatst, bovenste to t 5 mm, onderste 
korter, alle zandkleurig, geen middendoorns.
Bloemen gerekt trechtervorm ig, to t 41/ 2 cm lang en to t 3 cm in doorsnede, 
rondom de top geplaatst; buitenste bloembladen (perianth) spatelvorm ig, iets 
gekarteld, vu ilw it met bruine- to t o lijfgroene m iddenstreep; binnenste idem, 
zonder m iddenstreep; bloembodem (receptaculum ) buiten bekleed met kale 
bruin- to t o lijfgroene schubben met lichte rand, binnen trechtervorm ig, bezet 
to t aan stam per met meeldraden, boven w it en naar de voet van stam per 
verlopend to t rosé; vruchtbeginsel (pericarpellum ) gerekt to t 2 /3  van totale 
bloemlengte, bekleed met kale groene schubben met lichte rand, de zaad- 
knoppen hangen boven in holte aan dicht weefsel van zaaddragers, onder 
enige ruimte open latend; meeldraden, binnenste to t 3 mm, buitenste tot 
5 mm lang, lichtgroen; helmknoppen lichtgeel; s tijl to t 9 mm lang en to t 
0,2 mm in doorsnede; stempels 9, lichtgeel, uitstekend boven buitenste 
helmknoppen.
Vruchten besachtig, langwerpig en groenachtig, to t 21/ 2 cm lang, indrogend 
en op verscheidene plaatsen verticaal open springend.
Zaden helmvormig, met brede golvende, lichtokergele, sponsachtige zaadrok 
(arillus) rondom de navel (hilus) en aan weerszijden een verd ikking op de 
zaadhuid; zaadhuid (testa) glanzend kastanjebruin, met donkerbruine net
vorm ige tekening, soms bedekt met enige restanten van de placenta; navel 
(hilus) nagenoeg onzichtbaar door resten van navelstreng, uitgegroeid rond 
poortje (m icropyle) to t een wratje (caruncula), aflopend in scherpe verhoging 
naar de m oeilijk waarneembare funiculus, in diverse tinten bruin.

De kleur van im portplanten is zandkleurig door het voortdurend etsen van de 
huid door zout- en zandkristallen, die door de wind worden verplaatst. D ik
w ijls  worden h ierdoor ook de kleine doorntjes afgeslepen. In de cu ltuur vindt
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dit etsen niet meer plaats. Dan ontstaat vanuit de top weer de oorspronkelijke 
groenbruine kleur, verlopend in de lengtegroeven van de ribben naar lilabruin. 
Dit veroorzaakt op de planten een markant lijnenspel. Ook de doorns groeien 
dan weer tot hun normale lengte. Bij areolen met 4 dorens, een paar boven en 
een paar onder, is het bovenste het langst. Bij areolen met één paar doorns 
ontbreekt steeds het bovenste paar, terwijl dan het onderste paar de zelfde 
lengte kan bereiken als het bovenste paar. Geënte planten groeien in vorm 
tegengesteld ten opzichte van de oorspronkelijke vorm. De bloemknoppen 
ontstaan op de nieuwe areolen rond de top. Hun typische vorm, voorkomende 
bij alle soorten van het genus Gymnocalycium is te vergelijken met slange- 
kopjes. De pasteltint van de zelfsteriele bloemen kan van plant tot plant 
variëren. Soms dragen de spruiten aan de onderkant van de plant ook 
bloemen. De bloeitijd verspreidt zich over de zomer tot laat in de herfst.

Verwantschap. In het begin heb ik gezegd dat G.ragonesei verwant is met de 
groep rond G.quehlianum, maar onderscheidt zich daarvan door het geringe 
aantal ribben, de langgerekte bloem en de verdikkingen op de testa van het 
zaad, die ik bij geen andere soort rond G.quehlianum waarnam. Bovendien 
is de testa bij G.quehlianum hoog glanzend door een helder doorzichtig laagje, 
dat er uitziet als celluloselak. De netvormige tekening, zo bijzonder fraai bij 
G.ragonesei, is hier niet zo duidelijk.
Schütz deelt G.ragonesei in bij zijn subgenus Trichomosemineum, vertaald, 
'met haarvormige uitstulpsels’. Dit is niet juist. Het betreft hier op haren 
lijkende uitwerpselen van de placenta.
Buxbaum vermeldt van zijn typus 7, quehlianum, dat er geen arillushuid aan
wezig is. De vraag rijst dan wat het lichaam is dat als een sponsachtige rand

P. Gymnocalycium ragonesei. E. door zand en zoutkristallen geëtste ribben; D. doornbundels op 
areool; N. normale vorm; O. geënte vorm; P. en D. ware grootte.
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de navel geheel omsluit. Overigens is het zaad van G.ragonesei met het zelfde 

als wat de onduidelijke afbeeldingen van Buxbaum typus 7 aangeven.

Tenslotte een w oordje over de cultuur. In lemige, steenachtige, m ineraairijke, 
goed doorlatende grond. W inter en lente droog, nevelen toegestaan. Planten 
op eigen w ortel zomer en herfst spaarzaam water. Warm in de zomer, koel 
in de w inter, echter geen vorst. B loeitijd na de droge w inter, na de rusttijd  

dus. G roeitijd  zomer. Verdraagt volle  zon.

In de brochure van Schütz; Rod Gymnocalycium Pfeiff, wordt G. ragonesei met twee is  
geschreven. Dit is fout. De plant is door Castellanos vernoemd naar zijn ontdekker de
heer Ragonese (1949) en schreef G.ragonesei. , « .n 94
Literatuur; Castellanos in Lilloa, 33:5-13, 1950; Backeberg in Die Cactaceae 3J724, 
1959; Schutz in Rod Gymnocalycium Pfeiff: 17, 1968; Buxbaum in Krainz, Die Kaktee ,

Verklaring enige latijnse termen; Receptaculum = bloembodem, het stengelgedeelte 
van de bloem,'dus de bloembuis binnen, maar ook buiten; Pencarpel um =  bu,tenw d 
van het vruchtbeginsel, onderdeel van receptaculum; Hilus = nave fhe tiid tekenvan  
de navelstrenq- Funiculus =  de navelstreng, het steeltje waarmee het zaad aan de 
zaaddrager bevestigd is; Micropyle = poortje, de openmg waardoor <de ^
naar binnen kwam en waaronder steeds het worteltje van de kiem ligt, Caruncula 
kiemwratje, rand van het poortje groeit soms uit tot wratje.
Foto's en tekeningen van de schrijver.

Een reis met Friedrich Ritter
langs de kustgebieden van Chili en Peru (VI)

A. F. H. BUINING

Na lang aarzelen, w aarbij Ritter dikw ijls  uit de wagen ging en een heel eind 
het mulle zand in liep om zich te oriënteren, kwamen we toch tenslotte op de 
plek waar hij jaren geleden op een berg de prachtige N eoportena lan.ceps 
vond Een u iterst zeldzame plant, die in de lengte, hardheid en kleur der be- 
doorning nog al varieert. Ze is slechts met u iterst riskante klim partijen te 
bereiken N iet ver van daar kwamen prachtige groepen Copiapoa cam zalensis  
voor en zowaar zelfs to t verrassing van R itter twee mooie groepen cristaten 
van deze plant. V óór we aan de groeiplaats van Neoportena sociabilis kwamen 
vonden we nog schitterende groepen van Copiapoa carrizalens.s var. gigantea. 
Verder op zagen we tussen stenen Copiapoa echinata var. borealis en Thelo- 

cephala glabrescens.

Kustlandschap in 
C h ili met groepen 
Copiapoa carriza- 
lensis var. gigantea 
Ritter.

Foto Buining
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Het was onverm ijdelijk dat w ij tenslotte  in een dal tussen kale okerkleurige 
naakte leembergen, in absolute eenzaamheid, in onze wagen moesten over
nachten. Bij het ondergaan der zon krijgen deze bergen een merkwaardige 
kleur, die elk ogenblik in gele, bruine, en okerkleurige nuances verandert. 
Het is een kleurenspel, dat ons Europeanen volkom en vreemd is. We waren 
erg verm oeid en vielen op onze wel u iterst prim itieve bedden neer a lsof het 
heerlijke zachtverende matrassen waren en sliepen in enkele minuten.
De volgende morgen bleek, dat in het aangrenzende dal een indianenhut 
stond. We vonden op de scheidende heuveltop Thelocephala fulva. Aan een 
indianenjongen vroegen we of er in de buurt een w aterbron was, hetgeen 
hij bevestigde. Het w ater uit de bron bleek echter totaal brak te zijn, waaraan 
het indianengezin b lijkbaar gewend was evenals de daar voorkom ende Llama- 
soort de Guanaco. We konden ons dus goed wassen en de motor nog wat 
w ater geven. De indianenjongen kwam toen snel van de hut, met stenen p ijl
punten aangelopen, die gevonden worden in de w oestijn. De Incas van Cuzco 
in Peru hebben namelijk honderden jaren geleden slag moeten leveren tegen 
de w ilde indianenstammen in de woestijnen, die toen even grote moeilijkheden 
voor de bevoorrading opleverden als de troepen van Napoleon en H itler in 
de Russische w intersteppen.
V oor we weer op de grote weg kwamen reden we door een streek met veel 
groepen van Copiapoa dura. Toen we tenslotte op de Pan Americana in een 
armzalig soort herberg aankwamen, bleek dat we door de benzine heen waren. 
We hadden dus erg veel geluk gehad. M et veel moeite konden we daar 10 
lite r 'gasolina' lospraten, zodat we tenslotte  veilig  en wel in de stad Copiapo 
aankwamen waar we ons in een eenvoudig hotelletje konden verfrissen en 
douchen.

Het zaaien van succulenten in de huiskamer
FRANS NOLTEE

Vooral bij mensen die nog niet zo lang met onze liefhebberij bezig zijn, komt 
steeds weer de vraag naar voren hoe zij op een eenvoudige wijze cactussen 
en andere succulenten kunnen zaaien. Er zijn ook in d it opzicht vele wegen 
die naar Rome leiden en mijn methode is dan ook niet meer dan een van de 
vele manieren waarop u to t goede resultaten kunt komen. Het nu volgende 
verhaal is w eliswaar toegespitst op de 'andere succulenten', maar in grote 
lijnen geldt natuurlijk hetzelfde voor het zaaien van cactussen.

De voorbereidingen:
Als zaaitoestel gebruik ik een oud aquarium van ongeveer 8 0 x4 0 . Hierin 
kunnen 55 vierkante 7 cm potjes worden geplaatst. Vooral vierkante potten 
zijn gem akkelijk in vakjes te verdelen, zodat ieder potje 2 of zelfs 4 porties 
kan bevatten. Op de bodem van het aquarium w ord t in een zandlaag van 
enkele centim eters een elektrische verwarm ingskabel gelegd (I). Op de zand
laag w ordt een laag baggerturf aangebracht, waarin de potjes enigszins 
worden ingegraven. (II) Het geheel w ordt steeds matig vochtig gehouden. 
De potten vu lt men nu met een mengsel van gelijke delen zand en baggerturf. 
Om al te gro te  brokken te verw ijderen kan de tu rf gezeefd worden door een 
aszeef. D it mengsel bevalt mij buitengewoon, niet alleen omdat het constant 
van kw alite it is, maar vooral ook omdat het enigszins zuur is. D oor d it laatste 
k rijg t men n.l. veel m inder snel last van verkalken van de grond. U zult 
misschien vragen of d it grondm engsel niet ontsm et moet worden. Eerlijk ge
zegd geloof ik dat de baggerturf tam elijk steriel is, maar voo r alle zekerheid
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stoom ik de grond toch maar. Dit gaat heel eenvoudig door een vergiet (niet 
van plastic, dat lijkt me niet zo geslaagd) te vullen met de benodigde turf en 
in een pan kokend water te hangen. Doet u dit liever wel op een tijdstip dat 
u alleen thuis bent, tenzij de rest van het gezin erg veel begrip heeft voorj 
de geestelijke afwijking die wij hobby plegen te noemen.
Volgens de berichten zou men nu zolang moeten verhitten tot een aardappel 
in het vergiet gaar is geworden. Helaas houden de aardappelen zich bij mij 
niet aan deze voorschriften, zodat ik volsta met stomen gedurende 1 - V /2 
uur. U kunt ook de grond eenvoudig koken gedurende ongeveer een half uur. 
U moet dan wel enkele dagen wachten tot het materiaal voldoende gedroogd 
is. Het benodigde zand wordt droog verhit in een oud pannetje.
De zaaitijd:
Als zaaitijd houd ik half april aan. Ik heb n.l. de indruk dat ook bij het zaaien 
met kunstmatige warmte de komst van het voorjaar met zijn langere, lichtere 
en vooral warmere dagen een gunstige invloed heeft op de zaairesultaten. 
Anderzijds ben ik teruggekomen van het zaaien op een later tijdstip, bijv. 
half juni, aangezien de grond dan snel veralgt.
Enkele soorten zaai ik in het najaar (begin oktober). Daarbij gaat het vooral 
om de Conophyten, hoewel het misschien ook van belang is voor andere 
soorten die in herfst en winter groeien. Het vreemde doet zich hierbij voor 
dat uitgesproken wintergroeiers als de Mitrophyllums met prima resultaat in 
april gezaaid kunnen worden.
Het zaaien zelf:
Bij de zaden zijn drie soorten te onderscheiden, die ieder op hun eigen wijze 
gezaaid moeten worden.
Van verreweg de meeste soorten kunt u het zaad luchtig op de grond strooien, 
waarna het wordt afgedekt met een laagje fijn grind ter dikte van ± 1 korrel 
(III). Dit voorkomt in hoge mate het optreden van alg en mos op de zaaisels. 
Heel fijne zaden kan men beter op het grind strooien en vervolgens met een 
bloemenspuitje tussen de steentjes spuiten. Dit stoffijne zaad vinden we 
vooral bij de Crassula-achtigen (Adromischus, Cotyledon, Echeveria enz.). 
Grove zaden worden stuk voor stuk in de potjes gedaan en ± 1 cm in de 
grond geduwd. Zeer grote en harde zaden, bijv. Cissus vijl ik aan (voor
zichtig aankrassen met een ijzerzaagje gaat soms nog beter). Vervolgens laat 
ik deze in water kiemen alvorens ze in het zaaitoestel over te brengen.
De temperatuur:
Om de temperatuur in het aquarium te kunnen regelen is het gebruik van een 
eenvoudige thermostaat aan te bevelen (IV).
Over de beste zaaitemperatuur zijn de geleerden het nog niet eens, maar 
zelf hou ik ervan de temperatuur de eerste week flink hoog te laten oplopen 
(zo mogelijk 30-35° C); daarna is 20- 25° C wel voldoende.
De nazorg:
Als het zaad eenmaal gezaaid is kan men nog slechts afwachten hoe het 
geheel zich zal ontwikkelen. Ik zou u wel aanraden iedere dag de zaaisels 
even - al is het maar enkele minuten - te inspecteren op schimmels en andere 
ongerechtigheden. Om schimmelvorming te voorkomen sproei ik zo nu en dan 
met een oplossing van enkele tabletjes Superol (V) op een liter water. Zolang 
de lucht in de bak gespannen is ongeveer eenmaal per 10 dagen, daarna 
ongeveer eens per maand tot het aanbreken van de rustperiode. U dient er 
wel aan te denken dat Superol uitsluitend preventief werkt. Als eenmaal 
schimmelvorming optreedt helpt het niet meer.
Zoals u misschien weet zijn 'de andere vetplanten' veel gevoeliger voor
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gespannen lucht dan cactussen (met uitzondering van Astrophytum ). U moet 
dan ook zodra een goede opkom st bereikt is gaan luchten. Een vaste regel 
is daarvoor niet te geven. U moet voor uzelf de keus doen tussen A: de bak 
dichthouden, in de hoop dat nog meer zaden zullen ontkiemen, maar met de 
kans dat alle zaailingen wegsmeulen en B: gaan luchten, w aardoor het gevaar 
van wegsmeulen afneemt, maar ook de kans op verder kiemen van de zaden. 
Nog enkele opmerkingen tenslotte die van belang zijn bij deze manier van 
zaaien:
1. Indien U in de huiskamer zaait hoeft u zelfs voo r een raam op het zuiden 
niet te schermen. Hoe het in de kas gaat weet ik niet, maar ook daar zal naar 
ik aanneem het dubbele glas wel voldoende zijn om verbranding te voorkom en.
2. A ls u lang wacht met verspenen zullen de zaailingen in het turf-zand- 
mengsel voedselgebrek krijgen. Daarom sproei ik zonodig met een niet te 
sterke kunstm estoplossing (zelfs middelen als Pokon zijn onder deze om
standigheden heel geschikt). A ls u potgrond met zand gebruikt zult u minder 
snel hoeven te mesten aangezien d it materiaal wel voedsel bevat.
3. D oor de grote afstand tussen glasplaat en potten is de kracht van vallende 
w aterdruppels nogal groot. Daarom moet u, vooral zolang de lucht gespannen 
is, regelmatig deze plaat keren.

Benodigdheden:
I Heel geschikt zijn de zgn. Plastikheizkabel van de Duitse firm a Bom. 

(Postfach 1207, W itten-Bom mern). Deze zijn in verschillende sterktes 
te koop. De mijne is er een van 60 W; deze heeft een lengte van 6 meter 
en kost DM 33,— . Hiermee kan ±  0,8 m3 10° C verwarm d worden.

II Deze baggerturf is een laagveenprodukt; ve rkrijgbaar bij o.a. landbouw
coöperaties. Zonodig kan de zgn. tu inturf, ook wel doorgevroren zwart- 
veen genoemd, als vervanging dienst doen. Deze hoogveenturf is in 
droge toestand bruin van kleur in tegenste lling to t de zwarte baggerturf. 
A ls u weinig zaait kunt u ook gezeefde potgrond nemen.

III D it fijne grind kunt u zelf zeven uit scherp zand. Als u echter net zo 
lui bent als ik koopt u in de aquariumhandel een zakje gewassen kiezel- 
grind voor iets meer dan een gulden. Het w ord t op dezelfde w ijze verhit 
als het zand.

IV Goed te gebruiken zijn de aquarium therm ostaten die voo r ongeveer 
ƒ11,—  in de handel zijn.

V D it middel is te koop in apotheek en drog isterij. Het is niet g iftig , maar 
remt in te hoge concentratie w aarschijn lijk  wel de kieming. Een buisje 
kost ƒ 1,63 en bevat ongeveer 50 tabletten van 0,1 gram.

April - allerlei
A pril kan voor onze planten een ideale maand zijn. Het weer kan ons echter 
ook le lijk tegen zitten en dan is het oppassen geblazen. Zo d ikw ijls  worden wij 
verle id om in een mooie zonnige maand maart de groei bij de planten te 
sterk te stimuleren. Nu hoeft d it in. een verwarm bare kas of in de huiskamer 
niet zo ernstig te zijn. W él is d it het geval indien w ij de planten de meest' 
ideale verb lijfp laats voor de zomer w illen geven, nam elijk onder plat glas. 
Reeds sedert vele jaren brengen w ij vele bolcactussen om streeks Pasen in 
de koude platte bak. Zoals w ij de vorige maand reeds zeiden, verm ijden wij 
de groei van deze planten te vroeg te stimuleren. Ze lfs in de verwarm bare 
kas of in de huiskam er doen w ij d it niet, vooral omdat de lichtom standigheden 
dan nog niet zo gunstig zijn en daardoor de dorenontw ikkeling minder krachtig
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is. Het is trouwens helemaal niet nodig de cactussen zo snel aan de groei 
te brengen in het voorjaar. In hun vaderland zijn in het algemeen de groe i
perioden betrekke lijk  kort. De planten hebben zich immers aldaar aangepast 
aan de zeer droge, soms vrij lang durende, perioden waarin de groei praktisch 
stil staat. W ij zijn beslist geen voorstanders van een dergelijke vroege groei. 
Indien U de m ogelijkheid hebt een o f meer platte bakken met eenruiters in 
Uw tuin of op een plat dak te zetten en U laat de groei en het w ater geven 
afhangen van de weersomstandigheden, dan zult U in de nazomer versteld 
staan van de prachtige gedrongen groei en de bedoorning. Probeert U het 
eens. W ij zullen U in deze cu ltuur van maand to t maand begeleiden. Voor 
oudere liefhebbers met lastige knieën, raden w ij aan de platte bakken op 
poten te zetten, of de wanden halfsteens o f van betonplaten op te metselen 
tot op de gewenste sta-hoogte.
Bij koud weer en bij nachtvorsten, moeten de eenruiters met rietmatten of 
ander materiaal uiteraard bedekt worden. Zoals bekend kunnen deze nacht
vorsten to t aan, zelfs to t na, de z.g. ijsheiligen voorkom en. In de vele jaren 
praktijk  met koude platte bakken zijn echter nimmer ongelukken voorgekomen, 
mits men natuurlijk met veel zorg handelt.
Zoals gezegd w ord t in deze maand voorzichtig met nu en dan nevelen en 
w ater geven voortgegaan. Maar met de zonnewarmte komt ook het ongedierte 
om de hoek kijken. M et de middelen die voor de w in ter zijn aangegeven 
kunnen wij ook nu nog voorlopig eventueel optredende luis bestrijden. In het 
algemeen is het nog te vroeg om krachtige bespuitingen uit te voeren, omdat 
de planten dan vóór de avond nog niet droog kunnen zijn - in noodgevallen 
moet men echter wel to t krachtdadige middelen overgaan.
Mét het voorjaar breekt ook ge le idelijk  de tijd  aan om zonder onderwarmte 
te gaan zaaien, zoals in de vorige mededelingen reeds werd vermeld. In ieder 
geval is het tijd  om een en ander voor te bereiden, opdat U bij gunstig weer 
met d it zaaien kunt beginnen. Zoals reeds in maart werd opgemerkt, is het 
belangrijk de nodige zorg aan eventuele onderstammen te besteden. W illen 
onderstammen jarenlang meegaan, dan dienen ze zogenaamd 'hard' te zijn en 
ook zo te worden gekweekt. Daarom brengen wij onze onderstammen ook 
rond Pasen in een speciale koude platte bak. Het is namelijk beter de een- 
ruiter(s) van deze bak af te nemen zodra het gevaar voor nachtvorsten voorbij 
is, ó f men kan overdag de ruiten er af nemen en ze ’s avonds er weer op leg
gen. Laat ze gerust in regen en wind staan, ze moeten tegen een stootje 
kunnen.
D ergelijke 'hard' gekweekte onderstammen zijn voor de enting geschikt als 
ze goed aan de groei zijn en bij een stevige vingerdruk hard aanvoelen. Een 
goede onderstam moet bij het snijden een soort knappend geluid geven. 
V oor al onze planten is het van belang ook deze maand zoveel m ogelijk te 
luchten. De in het voorjaar nogal eens optredende verbranding is m.i. eerder 
het geval van te hoge tem peratuur dan van de zonnestraling op zich. Bij 
planten die in het voorjaar in de open lucht geplaatst worden zien we nl. maar 
zeer zelden verbranding optreden.
In april geven we op zonnige dagen enkele malen water. D it geldt voor alle 
vetplanten, met uitzondering van de volgende, die nog niet of niet meer 
gegoten worden: Conophytum, ultra-succulente Crassula's, Dactylopsis,
Frithia, Gibbaeum, M itrophyllum , M onilaria, Muiria, Ophthalm ophyllum, de 
stam succulente O thonna's, Pterodiscus en Sarcocaulon.
We kunnen nu ook verder gaan met verpotten, waarbij we bovengenoemde 
groepen overslaan to t ze weer aan de groei gaan.
W at hierboven is gezegd met betrekking to t de platte bak geldt niet alleen
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voor de cactussen maar evenzeer voor de andere succulenten. Ook voor 
deze is het een ideale kweekwijze, met uitzondering van planten die ’s zomers 
rusten en/of door andere oorzaken dan geen volle zon wensen. Hierbij denk 
ik vooral aan de Conophytumgroep (Con. Ophthalmophyllum en Oophytum) 
en verder Gasteria en Haworthia.
Bij het snuffelen in oude jaargangen van Succulenta kwam ik in het april
nummer van 1929 de volgende regels van de toenmalige redakteur G. D. 
Duursma tegen:
’Men heeft wel eens geklaagd, dat „Succulenta” voor pasbeginnenden niet 
zooveel eenvoudige cultuurwenken geeft. Tot op zekere hoogte is dit waar. 
Maar men vergete niet, dat wij in eiken jaargang niet steeds een volledige 
cultuurbehandeling kunnen geven. Daarvoor behoort men in de eerste plaats 
de gedurende de laatste jaren verschenen handboekjes te bestudeeren. Elke 
liefhebber moet deze in zijn bezit hebben.’
Het is verbazend hoe weinig er in die 42 jaar veranderd is. Deze regels 
hadden bijna letterlijk nu geschreven kunnen zijn. De beginner vraagt net als 
toen naar cultuuraanwijzingen en naar de ervaringen van anderen met be
paalde planten, materialen, kweekwijzen. Deze rubriek is bedoeld om aan 
die vraag te voldoen en zodoende een tegenwicht te bieden voor de meer 
wetenschappelijke artikelen. Immers, die zijn weliswaar van essentieel belang 
voor ons maandblad, maar ze zijn nu niet bepaald datgene wat de prille lief
hebber zoekt. Gelukkig maakt een aantal mensen reeds gebruik van de hier 
geboden gelegenheid eens wat van hun ervaringen te vertellen; hopelijk 
zullen er nog velen volgen.

A lg em en e  v erg ad erin g
De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op

ZATERDAG 15 MEI 1971
in gebouw 'Patrimonium', Lange Breestraat te Dordrecht. Aanvang 14.00 uur. 
In de ochtenduren, vanaf 9.30 uur, worden belangstellenden uitgenodigd voor 
een bezoek aan de kwekerij van de heer v. Donkelaar, Laantje 1a, Werkendam. 
Voor degenen, die met de trein via Dordrecht komen, vertrekt er om 8.07 uur 
en om 9.52 uur een stadsbus, lijn 6, van het station naar Werkendam. Uit
stappen aan het eindpunt, waarna nog 5 a 10 minuten lopen naar de kwekerij.
Agenda algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen der vergadering van 30 mei 1970.
3. Verslag van de secretaresse over 1970.
4. Rekening en verantwoording van het financieel beheer 

over 1970 met toelichting van de algemeen penning
meester en verslag kascontrolecommissie door de afde
ling Amsterdam.

5. Begroting 1971.
6. Verslag bibliotheekcommissie over 1970.
7. Verslag Succulentarium-commissie over 1970
8. Benoeming algemeen penningmeester.
9. Benoeming hoofdbestuursleden.

10. Benoeming kascontrole-commissie.
11. Statuten en Huishoudelijk Reglement.
12. Ingekomen stukken en voorstellen.
13. Vaststelling plaats volgende algemene vergadering
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14. Bespreking maandblad.
15. Ledenlijst Succulenta.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

Stemgerechtigd zijn alleen de ter vergadering aanwezig zijnde ereleden, afge
vaardigden, verspreid wonende leden en hoofdbestuursleden.
Iedere afdeling heeft het recht een afgevaardigde en plaatsvervangend afge
vaardigde te benoemen. De reiskosten van één afgevaardigde per afdeling 
naar de algemene vergadering worden vergoed door de vereniging.
De namen der afgevaardigden worden ingewacht uiterlijk 1 mei a.s. bij de 
algemeen secretaresse, Mevrouw E. A. M. Verduin-de Bruyn, Koningsweg 2, 
Beekbergen.
Toelichting.
Punt 8. De heer Hellendoorn ziet zich in verband met drukke werkzaamheden 
genoodzaakt zijn functie van algemeen penningmeester neer te leggen. Het 
hoofdbestuur stelt voor de heer G. Link in zijn plaats te benoemen.
Punt 9. Het hoofdbestuur stelt voor wederom te benoemen in hun functie de 
heren Ir. A. F. H. Blaauw, J. de Gast, J. W. C. Entrop en J. A. van Willigen. 
Enkele afdelingen stellen voor een nieuwe vertegenwoordiger in het hoofd
bestuur te benoemen, en wel: de heer J. A. van de Wal, afd Rotterdam; de 
heer K. A. Hofstee, afd. Delfzijl en de heer D. A. van Vliet, afd. Rijn- en Delf
land Secretaresse Succulenta.

Afdeling GOOI EN EEMLAND
Verslag bijeenkomst van 5 januari j.l.
De aanhoudende vorst, de planten en de 
kasverwarming kwam in discussie. On
danks dat men in de literatuur leest dat 
vele soorten planten in de natuurlijke 
staat soms zeer strenge koude moeten 
kunnen trotseren zijn zij in onze kasjes 
hiervoor veel gevoeliger. Dus extra aan
dacht in deze tijd voor onze verwarmings- 
installatie.
Wij brachten nog een kort bezoek, per 
dia, aan enkele verzamelingen bij liefheb- 
ber-kwekers in België. Zo werd de fam. 
A. Goossens te Duffel bezocht, geen on
bekende voor velen in de afdeling. Met 
steun van de vrouw des huizes wordt er 
geestdriftig gezaaid, geënt etc., in de twee 
ruime kassen. Veel mooie cactussen zijn 
daar in een harmonisch geheel in de ta
bletten bijeen uitgeplant. De cactus speur
tocht werd voortgezet naar de verzame
ling van de Gebr. De Herdt in Mortsel. 
Hierop aansluitend ging het naar hun han- 
dels-kwekerij te Rijkevorsel waar zeer 
veel cactussen te koop aangeboden wor
den, o.m. vele importen uit Zuid-Amerika. 
Hier kan men dan pas werkelijk een idee 
krijgen hoe prachtig van bedoorning de 
planten op hun natuurlijke groeiplaatsen 
moeten wezen. Er was dus nu de kans om 
verschillende van deze planten, die wij 
nauwelijks of in het geheel niet in de 
verzameling tegenkomen, op de foto vast 
te leggen. Een goede raad hierbij is wel,

niet al te veel zakgeld van huis mee te 
nemen bij de aanblik van al dit schoons. 

Secr. N. G. Hafkamp, 
v. Amstellaan 10, Loenen a/d Vecht.

RIJN- EN DELFLAND
Op onze januari-bijeenkomst vond een 
bestuursverkiezing plaats. De heer Algra 
en mevr. Ruitinga, resp. voorzitter en 
penningmeesteresse, bedankten wegens 
omstandigheden. In hun plaats werden 
gekozen resp. de heer v. Vliet en de 
heer v.d. Leeden. De afdelingsbibliotheek 
werd deze avond uitgebreid met 10 boe
ken, t.w. de uit 6 delen bestaande serie 
van Backeberg: Die Cactaceae, Schelle: 
Kakteen, Osten: Notas sobre Cactaceas, 
Fleischer en Schulz: Pestovani Kaktusu, 
R. Subik: Bloeiende Cactussen en ande
re Vetplanten. Verder werd de avond be
steed aan het op naam brengen van 
planten en, na de pauze met traditionele 
reuzeverloting, aan het zaaien. Aanwezig 
waren 39 leden.

Secr. Rijn- en Delfland 
Conradkade 11, Den Haag.

NIEUWE LEDEN:
T. van Neutegem, Peitkreek 78, Rotter- 
dam-26.
Joke Bosma, Kanaalweg 16, Harlingen.
C. C. A. Winterink Sr., Olympiaweg 102hs, 
Amsterdam-9.
F. M. Ingen-Housz, Javalaan 53, Heem
stede.
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‘ **
M. van Thiel, Tivoli 3, Stiphout-Helmond. 
A. van der Vring, Keizerstraat 53, Den 
Helder.
Peter Relyveld, Jonkheer van Cittersplein 
206, Purmerend.
W. Smit, Burg. Verkadesingel 47, Vlaar- 
dingen.
Mevr. V. Dop-Klerk, Marktplein 64, 
Hoofddorp.
Jos de Mooy, Voorstraat 72, Noordwijk- 
Binnen.
A. Veldman, Kerkstraat 6, Den Helder.
J. Tuinstra, Westerwird 5, Drachten.
A. Redert, Potgieterstraat 59, Vlaardingen- 
J. J. S. Köllner, Alexanderstraat 9, Aalst- 
Waalre.
S. M. Hoeksma, Kostverlorenstraat 701, 
Weesp.
Mevr. J. Kroon-Rentinck, Molenweg 5, 
Eemnes.
Mej. Nieuwkerk, Groenlandselaan 20, 
Delft.
Gebr. v.d. Meer, Bospolder 18, Honseler- 
d ijk .

Mevr. C. Schippers-de Leest, Duinlaan 
141, 's-Gravenhage.
Mevrouw van Heuvel, Rembrandtlaan 20, 
Voorburg.
J. Otter, Knollendammerstraat 102, Wor- 
mer.
Mevr. E. van Hoorn, Wachterstraat 12, 
Zaandam.
Mevr. Smit, Knollendammerstr. 86, Wormer. 
Jeroen Versluis, Meteorenweg 45, Pur
merend.
Mevr. Poelman, Ringenum 7, Delfzijl. 
Mevr. Caspers, Prins Hendrikstraat 1a, 
Assen.
Mej. A. Romeijn, Immanuel Kantstraat 
244, Rotterdam-24.
J. Arends, Witmakerstraat 17, Maastricht. 
H. G. Prins, Brammendreef 161, Utrecht.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE:
In verband met de afwezigheid van de 
redacteur, weliswaar niet naar Zuid Ame
rika, dienen stukken en artikelen voor het 
juni- en juli-nummer, respectievelijk vóór 
1 mei en vóór 1 juni a.s. te worden inge
zonden aan de tweede redacteur, de heer 
Noltee.

Aanvulling en verbetering van de 
gepubliceerde lijst van tijdschriften.

Kakteen und andere Sukkulenten. Aan
meldingen en aanvragen dienen te ge
schieden aan: Horst Berk, 44, Münster, 
Westf. Marientalstr. 70/72, W.-Duitsland. 
Cactus; Eduard van Hoofstad, Kasteellei 
111, Wijnegem, België.

Zoals ieder jaar komen de Europese Cactusvrienden op 29/30 mei op de 
Pinksterbijeenkomst in Wohlen bijeen.
Programma 29 mei: Van 15 uur af in restaurant Chapellehof.
16.30-18.00 uur: Mr. Glass uit U.S.A. Reseda vertoont in een lezing dia's 
van de groeiplaatsen van cactussen in U.S.A., Mexico en Californië. 
20.15-21.30 uur: Mr. Foster uit U.S.A. Reseda vertoont in een lezing dia's 
van nieuw gevonden planten der laatste jaren uit de U.S.A. Beide heren 
kunnen als de beste kenners worden beschouwd van Noordamerikaanse 
cactussen.
Programma 30 mei: 9.15 uur: Leopoldo Horst uit Brazilië vertoont dia's 
en vertelt hoe hij cactusjager werd en welke avonturen hij de laatste 
10 jaren als zodanig beleefde.
10.30 uur: toekenning van de SU-KA-FLOR prijs 1971, groot 1000 sFr. 
door de stichter W. Uebelmann.
11.00-12.15 uur: Dirk van Vliet, Holland, houdt een lezing over het geslacht 
Notocactus op de groeiplaatsen, met dia's.
Aanmeldingen en kamerbespreking te richten aan:

SU-KA-FLOR
W. Uebelmann, 561 0 Wohlen (Schweiz), Tel. 057/64107
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karlheinz uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:
Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 

aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlil,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LltlENSTR. 5

H. E. BORIM Succulentenkwekerij
Alles voor de cactus- en H. van D O N K E L A A R
orchideeënliefhebber. Werkendam - Tel. 01835 - 430
Gratis catalogus Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971

\ / D-5810 Witten-Bommern, Regelmatig nieuwe imponen.
V—/  Elberfelderstr. 2, Deutschland Zondags gesloten.

Gevraagd:
Oude jaargangen Succulenta 
van voor 1956.

GEVRAAGD tegen elk aannemelijk bod:
deel III van C. Backeberg 'Die Cactaceae'

Aanbiedingen aan: Brieven aan Mr. E. J. Helderman,
H. DAMSMA
Vaartbroek 86 - Eindhoven

Esdoornlaan 52 - Wormerveer

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.
Vice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.
Secretaresse-ledenadministratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.
2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat,10 
Venlo.

Penningmeester: G. LINK, Memlingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, Bijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Amersfoort.

Redacteur: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U .).
2e redacteur (voor vetplanten): F. K. A. NOLTEE, 
Gravenstraat 38, Dordrecht.
Bibliothekaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200,
Rotterdam 14.
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Notocactus werdermannianus Herter

D. J. VAN VLIET

In Revista Sudamericana de Botanica Vol.VII: 75, tab. II, 1942 publiceert Herter 
twee nieuwe soorten van het geslacht Notocactus. Hij gebruikt hiervoor gege
vens uit de nalatenschap van Osten.
De eerste, N.megapotamicus, is in onze verzamelingen geen onbekende ge
bleven. In een afzonderlijk artikel kom ik op deze soort terug.
Met N.werdermannianus is het geheel anders verlopen. Ofschoon de publi
caties die over deze plant verschenen, niets aan duidelijkheid te kort schoten, 
was de plant volslagen onbekend in de collecties.
Het mag dan ook wel als vanzelfsprekend worden aangenomen, dat deze 
soort boven aan het lijstje stond van planten, die ik voornemens was te gaan 
zoeken toen ik in 1968 in Uruguay arriveerde.
Eén en ander verliep echter geheel anders dan ik verwacht had en alhoewel 
ik de eerste N.werdermannianus in Europa mocht invoeren, moet ik tot mijn 
spijt zeggen niet de planten in Uruguay te hebben terug gevonden. Toch, 
en dat is nog frappanter, weet ik heel precies waar zij groeien, ja ik zag 
zelfs hun standplaats. Dat mij dit tot een nadere verklaring verplicht, is de 
kern van dit verhaal.
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N. scopa 

1 x 1.
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In Montevideo maakte ik kennis met de heer Marchesi. Tijdens een bezoek 
aan zijn collectie van in het wild verzamelde planten, wij zouden hier zeggen 
"importen” , toonde hij ook N.werdermannianus. Het was voor het eerst dat ik 
deze soort zag. Na deze eerste indruk was ik nog vaster van plan haar 
groeiplaats te zoeken. Drie maanden nadien kwamen mijn reisgenoot Rausch 
en ik per fiets in de buurt van N.werdermannianus. Door de hoeveelheid plan
ten, die wij voordien gevonden hadden, bleek toch dat de indruk van de 
planten van Marchesi niet diep geweest en vervaagd was. Dit was de oorzaak 
dat wij bij het vinden van mij onbekende planten in de overtuiging geraakten 
met N.werdermannianus te doen te hebben. Een vergissing die ik nadien 
toch niet betreurde.
Volgens de mij ter beschikking staande kaart van Uruguay wilde ik de groei
plaats via een daarop voorkomende omweg bereiken. Wat een voornemen! 
Het was niet alleen een omweg maar vóór alles een omweg. Zo er al sprake 
van een weg was, bleek het niet anders te zijn dan afgepaalde doorgangen 
tussen de omvangrijke landerijen van de boeren waarlangs het vee, dikwijls 
over grote afstanden, wordt gedreven. Hierdoor worden deze "wegen” door 
de vele hoeven als het ware omgeploegd. Op plaatsen waar water blijft staan 
is de toestand nog erger. Er ontstaan modderpoelen waar wij doorheen 
moesten ploeteren. Was het te voet al zwaar geweest, dit te volbrengen 
met de fiets was dikwijls volstrekt onmogelijk. Tot de assen zonken zij weg 
en vaak moesten wij ze afladen, over de afrasteringen tillen, opladen en door 
de weilanden om het moeras trekken. Op vele plaatsen troffen wij planten aan, 
die naar wij veronderstelden, N.werdermannianus waren. De dag spoedde zich 
door alle moeilijkheden snel ten einde en zo moesten wij nog 23 km door het 
donker gaan om het dorpje Curtina te bereiken. Juist voor wij in die richting 
wilden vertrekken, spraken wij een boer die ons de berg waar N.werder
mannianus moest groeien, op een 500-tal meters aanwees. Waar wij dus 
dachten deze soort al gevonden te hebben, besloten wij, mede in verband met 
het late uur, geen bezoek meer aan deze berg te brengen. Ondanks alle 
inspanningen en ontberingen van die dag lieten wij ons het bier en de kaas, 
iets anders werd niet geserveerd in het plaatselijke restaurant, goed smaken. 
Teruggekeerd in Montevideo lieten wij Marchesi, niet zonder enige trots, de 
planten zien. Hij maakte ons vlug duidelijk dat het N.werdermannfanus niet 
was, doch planten die hem ook onbekend waren. Rausch stelde later voor, 
ten einde een levende herinnering aan de reis te bewaren, de planten mijn 
naam te geven en beschreef Notocactus vanvlietii in Kakt.u.a.Suk.5:89, 1970. 
Op deze publicatie kom ik in een afzonderlijk artikel later terug.
Marchesi was gelukig zo vriendelijk mij een N.werdermannianus te schenken, 
alsmede een zaadbes met inhoud en zo kon het gebeuren dat de eerste plant 
van deze soort toch door mij werd geïmporteerd in Europa.
Voor de beschrijving verwijs ik naar de in de aanhef opgegeven publicatie van 
Herter. Dit is echter een copy van een beschrijving van Osten van een 
Echinocactus (Notocactus)sp. in Notas sobre Cactaceas: 51, lam.. XXXVII en 
XXXVIII, 1941.
Indien men beide beschrijvingen vergelijkt, blijkt dat Herter die van Osten 
letterlijk heeft overgenomen, maar enige belangrijke details, voornamelijk de 
afmetingen betreffende, heeft weggelaten of verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Wordt vervolgd
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D e su ccu le n te n  en hun p erio d ic ite it
J. A. JANSE

In het eerste stukje over de succulenten hebben wij er al op gewezen, dat 
deze planten hun grootste ontwikkeling vertonen in gebieden met een sterk 
periodiek klimaat, waarin lange droogteperioden optreden.
Het is dus in de eerste plaats niet de totale hoeveelheid neerslag die zo’n 
gebied vertoont, maar vooral de verdeling van die neerslag over het gehele 
jaar, waardoor het verschijnen van de succulenten opvallend wordt.
Sommige succulentengebieden hebben zelfs meer cm regen dan ons 'natte 
kikkerlandje', maar die regen valt dan gedurende een of meer korte perioden, 
waarbij het in de daartussen liggende tijd zeer droog is. Zowel de verdeling 
als de hoeveelheid neerslag is in de verschillende succulentengebieden 
uitermate verschillend.
Dr. Carlos Hosseus geeft in zijn beschrijving van de cactusflora van Argentinië 
veel gegevens over het klimaat van dat gebied.
Zo vermeldt hij voor La Quiaca (Prov. Jujuy) een neerslag van 30.1 cm, voor 
Humahuaca 20.2 cm, voor Tumbaya 18.3 cm, maar voor de hoofdstad Jujuy 
zelf 75.8 cm; dat is dus meer dan de gemiddelde neerslag in Nederland (±  
70 cm).
Daarbij merkt hij echter op dat deze 75.8 cm op 52 dagen valt, waaruit volgt 
dat er dus 313 dagen geen neerslag is. De meeste regen valt dan vooral in 
de warmste maand januari (wij zijn hier op het zuidelijk halfrond). Hosseus 
meent, dat de planten daarna zoveel vocht hebben opgenomen, dat zij de 
lange droogteperiode zonder enig bezwaar kunnen doorstaan. Hetzelfde beeld 
vertoont ook de verdeling van de temperatuur over het gehele jaar. De reeds 
genoemde plaats La Quiaca heeft in december een gemiddelde temperatuur 
van 30.5° C, terwijl het in de koudste maand juni zo koud kan zijn, dat de 
temperatuur tot 16° ónder nul daalt.

Zeer droge leembergen bij Molinos in het noordelijk deel van Argentinië. Foto Buining
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Naast deze succulentengebieden met een tam elijk gematigd klimaatsbeeld 
zijn er ook gebieden waar de hoeveelheid neerslag zo gering is, dat alleen 
soorten met speciale aanpassingen er kunnen leven en zelfs zulke aange
paste planten sterven in extreem droge jaren, wanneer dat kleine beetje vocht 
niet valt.

W at ons eigenlijk het meest verbaast is het feit, dat er een bijzonder fijn 
samenspel van plant en milieu bestaat, w aardoor gebieden bewoond worden 
door levende organismen, die het daar nog kunnen uithouden. De mens kan 
door ondoordachte maatregelen zulk een natuurlijk evenwicht echter gemakke
lijk  verstoren. Ze lfs in de 'ongerepte' natuur, zoals w ij die w ildernis vaak 
plegen te noemen, is het al vaak voorgekom en, dat door m enselijk ingrijpen 
planten (en dieren) verloren gingen, die vóór dat ingrijpen al onheuglijke tijden 
daar hadden bestaan . 1).
Zoals w ij dus vaak grote verschillen kunnen opmerken in de tem peratuur 
van de seizoenen, zo is evenzeer het vaak grote verschil tussen dag- en 
nachttem peratuur opvallend. D it w ordt voornam elijk door de grote uitstraling 
bij onbewolkte lucht veroorzaakt en is nog algemener bij de gebieden die op 
grote zeehoogte liggen.
Bij zulk een veelvorm igheid van het milieu lijk t het welhaast een wonder, dat 
w ij er toch in slagen succulente planten uit zo uiteenlopende klimaten met 
redelijk succes in één ruimte te kweken. In het kleine kasje is de mogelijkheid 
to t variatie toch wel beperkt, al zal er wel verschil zijn tussen de sterkst be- 
zonde zijde en daar waar de zon. niet de gehele dag komt.
Ideaal is het als w ij de kas dus in een 'koude' en 'gem atigde’ afdeling kunnen 
verdelen, maar dat is lang niet altijd bereikbaar. En zelfs dan zijn w ij er nog 
niet want het glas neemt veel u ltravio let licht weg, dat voor de gedrongen 
groei zo nuttig is. Daarom 'knappen’ cactussen vaak zo op als w ij ze in een 
mooie zomer lang in de open bak houden.
W. Hoffmann, de le ider van de succulentenafdeling van de botanische tuin te 
Heidelberg, heeft in een artikel over cactussen in ka scu ltu u r2) een aantal 
belangrijke punten opgesteld die bij de cu ltuur in het oog moeten worden 
gehouden. Deze punten zullen we successievelijk de revue laten passeren. 
'Eerst gaan verwarm en als de nachtvorsten een aanvang nemen.’
Te vroeg verwarm en in het invallende najaar betekent, dat de planten óf 
sterker uitdrogen (als w ij nl. tege lijk  ophouden met gieten) ó f aan de groei 
blijven (als w ij nl. doorgaan met gieten). Beide methoden zijn niet goed. 
Stoppen w ij met gieten en verwarmen meteen als dat nog niet s trik t nodig is, 
dan zullen de planten hun vochtreserves vroeger moeten aanspreken dan 
noodzakelijk is. Het gevolg: s terker uitdrogen, dat zelfs zover kan gaan dat 
planten beginnen te schrompelen.
Lamb, die zijn ervaringen echter wel op het vaak gunstige klimaat van Zuid- 
Engeland baseerde, beveelt zelfs aan sommige soorten geheel zonder verw ar
ming door de w in ter te brengen, maar dat zal in ons klimaat vrijw el onm ogelijk 
z ijn .3)
Men vraagt zich af hoe het kom t dat planten die op hun natuurlijke stand
plaatsen vaak tem peraturen ve r onder nul doorstaan, bij ons eigenlijk niet 
w interhard zijn?
Hierbij moet men wel in de eerste plaats bedenken, dat niet die tem peratuur 
alléén bepalend is voo r het wel en wee van de plant. Tezamen met de tem pe
ratuur spelen licht, luchtvochtigheid en tal van andere factoren een rol.
A ls een plant bevriest w ordt het in het celsap opgeioste w ater hieraan ont
trokken en verandert in ijs. Het is w e llich t interessant te weten, dat onze
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beroemde landgenoot Hugo de V ries al in 1870 over d it onderwerp een des
tijds bekroonde verhandeling sch re e f.1 2 3 4) Hoe meer het w ater gebonden b lijft 
aan het celsap hoe beter de plant tegen bevriezing bestand is. Het is uit 
proeven gebleken, dat in de loop van de herfst de resistentie tegen koude 
groter w ordt in bijv. de bladeren van Sempervivum tectorum  door een stijgende 
v iscosite it van het weefsel.
Wij weten allen wat het resultaat is als w ij ’s w inters proberen een cactus 
warm en vochtig te kweken; als de plant niet p lotseling w egrot dan is het 
groeiresultaat een gerekt en uit de kracht gegroeid geval. H ier is wel in de 
eerste plaats het gebrek aan licht de voornaam ste oorzaak.
Dus: laat stoken, niet meer dan nodig is (de behoefte ve rsch ilt echter wel 
van soort to t soort) en stoppen als het niet o f niet meer nodig is.
Hoffm ann's tweede aanbeveling is: ’ ’s nachts luchten, doch dan in de vroege 
morgenuren de kas weer sluiten en eerst bij stijgende tem peratuur w eer op
nieuw op lucht zetten.' H ierbij tekent hij aan, dat men op regendagen wanneer 
ook de buitentem peratuur laag is beter niet of w einig moet luchten.
D it luchten houdt zeker verband met de om standigheden die w ij al v rij uit
voerig geschetst hebben met betrekking to t de fotosynthese. W ij zagen dat bij 
grote droogte de huidmondjes zich gaan sluiten. O ok de extreme tem peraturen 
to t 40 è 50° C zijn niet bevorderlijk  voor d it sto fw isselingsproces. De s to f
w isselingsprocessen vinden ook in de nachturen bij vele succulenten plaats 
en daardoor zal het toetreden van vochtiger lucht in de nacht en ochtend 
een gunstige uitwerking hebben.
Helaas zijn de succulenten bij de plantenphysiologen nog een verwaarloosde 
groep. Hoe gaarne zouden w ij eens zien, dat men vele vraagstukken, die 
samenhangen met het kweken eens bekeken werden door zo'n vakman, die 
tevens is toegerust met de noodzakelijke apparatuur om achter de oorzaken 
te komen hoe de succulente plant leeft. Veel leiden w ij af uit de gegevens 
die ons bekend zijn van de planten in het natuurlijk m ilieu en onze ervaring 
bij het kweken, maar vele vraagstukken blijven onopgelost. D it zou men in 
het bijzonder kunnen zeggen van het bloeien. W ij weten niet precies onder 
welke omstandigheden de succulenten, in het bijzonder vooral vele cactussen, 
hun bloemen aanleggen en deze problemen kunnen alleen door wetenschap
pelijk  onderzoek worden aangepakt.

Tegenwoordig w ord t ook gepoogd door het verhogen van het C O -g e h a lte  van 
de lucht de groei en bloei van een plant te bevorderen. In Denemarken zijn 
ook al met succulenten (Zygocactus en Schlum bergera) proeven gedaan. Men 
voerde dan het gehalte aan koolzuurgas op to t 0.08% en bij Schlumbergera 
verkreeg men na een koele periode van eind november to t begin februari 
(tem peratuur 8-10° C) een iets vroegere b lo e i.5)

1) Zie R. Melville, Plant conservation in relation to horticulture; Journal R.H.S., Vol. 
XCV (1970), pag. 473-480. Tussen 10 en 20.000 plantensoorten lopen gevaar uit te 
sterven.

2) W. Hoffmann, Kakteen in Gewachshauskultur, Gartenwelt 62 (1962), p. 448 e.v.

3) E. Lamb, The illustrated reference on Cacti and other succulents, London 1955-59.

4) vgl. Th. Weevers, Fifty years of plant physiology, Amsterdam (1949), p. 221-225.

5) Danische Versuche mit CO2 zu Topfplanzen, Gartenwelt 69 (969), p. 239.
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D e b o ta n isch e  tu in  van  S te y l

Wanneer u van Venlo richting Roermond rijdend, de kom van de gemeente 
Tegeien door bent en u slaat de weg in die leidt naar het veer over de Maas, 
dan ziet u na enig bochtenwerk een aantal voor deze buurt opvallend grote 
gebouwen. Zij behoren tot het Missiehuis St. Michaël en staan op het grond
gebied van Steyl, nu een deel van de gemeente Tegeien.
Hier werden sinds 1875 missionarissen opgeleid. Toen in 1931 het eind
examen van het St. Michaëls-gymnasium officieel erkend werd gaf Pater 
lochum er les in biologie en hij pakte de zaken goed aan. Was er tot op dat 
ogenblik al een grote verzameling dieren bijeengebracht - nu nog te zien in 
het Missiemuseum, waar o.a. een prachtige vlindercollectie is - Pater Jochum 
spoorde zijn oud-leerlingen aan planten te zenden ten dienste van het onder
wijs. Hij legde een tuin aan, trok een kas op en bouwde langzaam een mooie 
verzameling op, die bekendheid kreeg als de 'Botanische Tuin van Steyl’.
In 1969 werd het gymnasium echter naar Duitsland verplaatst en was het 
bestaan van de tuin doelloos geworden. De ondergang dreigde. Maar zoals 
gelukkig in veel van dergelijke gevallen: ook hier waren weer enige mensen 
bereid zich in te zetten voor een schijnbaar hopeloze zaak. Zij vormden een 
'Werkgroep tot Behoud van de Botanische Tuin te Steyl' en begonnen met 
de V.V.V.-Tegelen in het kader van het Natuurbeschermingsjaar N70 de strijd 
om het voortbestaan van de tuin.
Gelokt door het grote succes van de inzending van de afdeling Noord-Limburg 
van Succulenta op de Bloemententoonstelling in Venlo in september 1969 
werd het bestuur van die afdeling reeds in het prille begin van de actie 
benaderd met het verzoek steun te willen verlenen. Er stonden immers ook 
succulenten in de kas van de tuin? Zodoende werd in oktober daarop de 
zaak in het Hoofdbestuur gebracht en daarna kwam het Dagelijks Bestuur in 
actie. De Botanische Tuin werd onder de aandacht van officiële personen en 
instanties gebracht, er werden adviezen gegeven aan de Werkgroep, belang
rijke contacten gelegd enz.
Groot was dan ook de voldoening toen eind december 1970 bekend werd, 
dat het voortbestaan van de tuin verzekerd was. Niet alleen dank zij de 
subsidie van Rijk, Provincie en Gemeente, maar ook door bijdragen van 
particulieren en verenigingen.
De taak van de Werkgroep is nu overgenomen door de Stichting Botanische 
Tuin van Steyl, ’Jochem Hof’, die 27 januari j.l. in het leven is geroepen. In 
het bestuur van de stichting heeft o.a. ook een afgevaardigde van de afdeling 
Noord-Limburg van Succulenta zitting. Maar er zit voor deze afdeling 
nog meer aan vast. Vanzelfsprekend kon zij het niet laten bij woorden. Naast 
een directe bijdrage uit de afdelingskas zal de afdeling ook meehelpen aan de 
opbouw en instandhouding van een collectie succulenten, die, zoals de afde- 
lingssecretaris het omschreef, waardevol moet zijn voor het onderwijs, re
presentatief voor het publiek en aantrekkelijk voor de liefhebbers.
De bestaande verzameling is achteruitgegaan doordat er geen deskundige 
verzorging was. Uitgaande van de stelling, dat de collectie representatief 
moet zijn zullen er vertegenwoordigers van zoveel mogelijk geslachten in voor 
moeten komen. Daarom doet de afdeling Noord-Limburg een dringend beroep 
op u, voor dit doel planten ter beschikking te stellen. Aanbiedingen hiervoor 
worden gaarne in ontvangst genomen door de heer J. Slabbers, Herkenbosser- 
weg 16, Roermond, tel. 04750-4923. Deze heeft de leiding bij de opbouw van 
de verzameling.
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De Botanische Tuin van Steyl biedt de gelegenheid jaarlijks vele bezoekers 
- het eerste jaar verwachten w ij er ca. 20.000 - in contact te brengen met 
onze liefhebberij en met ’Succulenta’. Daarom vertrouw t de afdeling Noord- 
Limburg erop dat u haar niet in de steek laat.
Heeft u geen planten om af te staan maar w ilt u wel b ijdragen in de kosten 
van de opbouw, dan w ordt uw bijdrage op gironum m er 2108391 van de 'S tich 
ting Botanische Tuin van S teyl’ te Tegelen onder verm elding 'Succulenten- 
verzam eling’ gaarne aanvaard.
Vergeet u vooral niet in uw vakantie langs te komen. De tuin is dagelijks 
geopend van 14 to t 18 uur.

Kleine korrektie op de publikatie in Succulenta sept. 70  no.9

'Over kaktusmest gesproken'

Na een alarmerend te le foontje  van een m ede-kaktofiel uit Enschede (zijn naam 
en die van zijn hulpvaardige dochter - chemisch analiste - is me ontschoten), 
dat zijn volgens het voorschrift verkregen kaktusm est niet de (gewenste) 
PH =  5 -5 ,5  doch een (veel te lage) PH van 1 ,5 -2  bezat, heb ik hem beloofd 
op mijn artikel terug te komen, na een controle m ijnerzijds. Dit, vanwege de 
zeer grote verantwoordelijkheid daaraan verbonden, daar eenieder daaraan 
een reuze strop kan overhouden, met alle ellende van dien. Ik kan u echter 
d irect geruststellen: Er verandert niets aan de door mij opgegeven samen
stelling der kaktusmest-mengsels. Deze blijven zoals ze zijn aangegeven. De 
zaak is niet zo verontrustend als ze zich aanvankelijk lie t aanzien, doch in de 
publikatie-tekst zullen enige zinnen geschrapt moeten worden.
Op pag. 137 w ord t vermeld, dat u, uitgaande van Aglukon, 10 cc. en uitgaande
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van Pokon of Asef, 20 cc. geconcentreerde (98% -ige) zwavelzuuur moet toe
voegen: Dat b lijft zo gehandhaafd, hoewel het erg veel lijkt.
Even verderop leest u dan: deze PH moet 5 -5 ,5  bedragen. W elnu: D it is 
onjuist. Deze PH is in w erkelijkheid inderdaad 1 ,5 -2 . Deze aanmerking van 
de kaktuslie fhebber uit Enschede is dus volkom en juist. 'Erg zuur’ , zult u 
zeggen. Zeker, doch na dosering van 2 è 3 cc. hiervan aan 1 lite r regen- o f 
leidingwater, bezit deze gietbare kunstm est-oplossing (door de verdunning 
en/of buffering) een PH van 4 ,5 -5 ,5 : w aardoor de zaak dus w eer rond zit. 
Diegenen die zulk een kaktusm est volgens dat voorschrift hebben bereid, 
zullen d it moeten beamen. De storm zat ditmaal in een glas w ater en loopt 
(gelukkig voor u en mij) met een sisser af.
Ik stel u, alle leden van Succulenta, voor om het betreffende artikel op pagina 
137 op te slaan en de hier volgende korrektie  daarin toe te passen:
U schrapt de 14e to t en met de 20e zin volledig door.
Dus: geen korrekties meer met zwavelzuur achteraf. Dat is namelijk niet nodig 
(ook al zou het gehalte van gekoncentreerde zwavelzuur iets afw ijken van 
98%), daar we tóch reeds ver in het zure gebied van PH =  1 , 5 - 2  zitten.
Ter geruststelling tenslotte:
Met deze selfmade kaktusm est heb ik, in het bijzonder met w ortelechte zaai
lingen (mijn verzam eling bestaat daar vrijw el geheel uit), reeds 4 jaar uit
stekende ervaringen. Ze bloeien goed en bezitten (in de buitenlucht gekweekt) 
een gedrongen groei.

N.B.
Er is geïnform eerd of ik aan liefhebbers deze kaktusm est zou w illen leveren 
en het niet bij een publikatie laten, omdat:
a) velen de chemicaliën niet zouden kunnen verkrijgen,
b) velen de bereiding van zulk een kaktusm est niet goed zouden aandurven. 
Mijn tegenargumenten luiden dan echter:
1) W aar een wil is, is een weg. Zeker onder leiding van een medelid die 

dat weinige lef wèl kan opbrengen.
2) De mens staat in vele gevallen bekend als een gemakzuchtig wezen, dat 

snel voor kleine m oeilijkheden uit de weg gaat, er tegen op ziet en liever 
wat meer geld spendeert aan iets, wat in fe ite  goedkoop kan zijn, indien 
hij er maar wat meer moeite voor doet en iets niet kant-en-klaar in het 
handje wil hebben. De w elvaartskonjunktuur vers te rk t deze gewoonte- 
tendens nog.

3) De door velen voorgewende interesse b lijk t in w erkelijkheid vaak niet zo 
steekhoudend te zijn. Neem het met een korre ltje  zout.

4) De voorschriften voo r de bereiding zijn eenvoudig en goed navolgbaar. 
Eenieder moet zulk een kunstm est kunnen maken. Angst h iervoor berust 
op zelfsuggestie.

U begrijp t nu, dat ik na zulk een verzoek wat bedremmeld kijk, ook al, omdat 
de reakties van. de leden veelal zeer matig en passief zijn en zij een ander 
zeker niet to t verdere aktivite iten manen. Indien ik op zulk een verzoek inga, 
haal ik me nog meer w erk op de hals dan ik nu reeds heb.
De paradox geldt in het algemeen nu eenmaal: W ie reeds wat doet, w ordt 
gevraagd nog meer te doen. W ie weinig doet, w ordt niets gevraagd en b lijft 
niets doen. De verantw oordelijkheid van een vereniging o f instantie rust 
uitsluitend op de doeners; nimmer op de niet-doeners; deze profiteren maar 
en zijn passief lid, ze betalen daarvoor.
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Verder dan nog de beantwoording van de vragen: Wie komt met originele 
ideeën? Wie zal de distributie van de kunstmest op zich nemen en hoe 
moet dit georganiseerd worden? Hoe kunnen de kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden? Wie wil hoeveel kunstmest hebben? Hoe vindt de kommu- 
nikatie plaats, zo effektief mogelijk. Is de wens voor zulk een landelijke distri
butie algemeen levend of is het slechts een farce? Dat merk ik dan nog wel.

P. H. PASMAN, Juno 20, Veldhoven

M ei -a lle r le i
In deze maand moeten alle cactussen aan de groei zijn. Is dit niet het geval 
dan mankeert er meestal iets aan. Het is dan verstandiger de betreffende 
plant uit de pot te kloppen of uit de grond te nemen en de wortels en 
wortelhals aan een grondige inspectie te onderwerpen. Eventuele verrotte 
gedeelten moeten met een scherp mes worden weggesneden tot de gezonde 
kleur van de wortels, de wortelhals of de plant bereikt is. Desnoods snijdt 
men de wortels geheel weg, alsmede de wortelhals. Alleen gezond vlees 
kan wortels produceren. Vervolgens moeten de plaatsen waar gesneden is 
gedroogd worden en wel zo snel mogelijk.
Na een week, bij grote wonden enige weken, plaatse men de plant op een 
zeer licht grondmengsel. Een veilige methode is om de plant eenvoudig in 
een leeg potje te plaatsen dat iets kleiner is dan de plant zelf, zodat ze 
niet te diep wegzakt. Men controleert de plant dan regelmatig en zodra de 
wortelpunten te voorschijn komen, kan men de plant in een normaal mengsel 
oppotten.
Behalve verrotting kan ook het optreden van wortelluis een ongewenste 
stilstand in de groei teweegbrengen. Wortelluis verraadt zich doordat de 
grond in de pot op sommige plaatsen blauwgrijs wordt. Behandeling door 
goed afborstelen en/of afspoelen van de wortels. Eventueel gebruik maken 
van een insecticide als Basudine vloeibaar, Luxisteem of Malathion. Oude 
grond weggooien en oppotten in verse aarde. Wortelluis komt vooral bij 
planten die lang droog hebben gestaan en speciaal in aarde die veel onver
teerde bladgrond of turf bevat.
Zuilcactussen die te groot worden voor de kas kan men ook in deze of de 
volgende maand, afhankelijk van wat gunstiger weer, op een gewenste 
hoogte afsnijden of eventueel afzagen (bij oude planten). Na de afgesneden 
top enige dagen plat neergelegd te hebben zodat de snijwond redelijk droog 
is, kan men haar aan een stevige stok binden. De stok wordt vervolgens 
in de grond gestoken in de kas tot op een hoogte, dat de snijwond ongeveer 
10 tot 20 cm boven de toekomstige pot of de definitieve grond staat. Men 
controleert telkens met de hand of zich op de snijwond wortelpunten ver
tonen. Als dit het geval is laat men de plant zakken tot op de grond en de 
verdere beworteling verloopt meestal perfect. Bij grote, oude planten moet 
men soms 1 a 2 jaar op de wortelpunten wachten.
Deze maand kan men ook beginnen met stekken te snijden, ook al weer 
afhankelijk van het weer. Past U op niet te kleine stekken te nemen. Tijdens 
het onvermijdelijke drogen van de eventuele snijwond en het wortels vormen, 
kan de kleine stek zoveel aan krachten inboeten, dat ze verloren gaat. Het 
toepassen van groeihormonen kan het bewortelen dikwijls bevorderen. 
Indien de onderstammen intussen goed aan de groei zijn en voldoende hard 
zijn, kan men bij gunstig weer in de tweede helft van de maand met het
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enten beginnen. Bij voorkeur w ordt slechts bij warm, zonnig w eer geënt. 
A lleen ervaren kwekers kunnen vrijw el gedurende het gehele jaar enten.
V oor het zaaien zonder bodemwarmte is nu de beste tijd aangebroken. 
Neemt U nu eens een proef met de reeds vroeger beschreven methode 
in potjes die in een plastic zak met wat w ater worden gebonden.
Van de platte koude bak kan men bij mooi zonnig weer, vooral na 15 mei, 
de eenruiters afnemen, ’s Nachts en bij regen o f guur weer moet het glas 
er weer op, maar toch moeten de ruiten op lucht gezet worden, behalve 
natuurlijk bij een flinke nachtvorst.
Omdat de planten nu dus allemaal aan de groei moeten zijn, geven we w ater 
naar behoefte. Deze behoefte versch ilt van plaats to t plaats en van kas 
to t kas. U zult ze lf moeten uitzoeken hoe de situatie bij U is. Bij voorkeur 
geven w ij in de groei- en zom ertijd in één keer flink  veel w ater en wachter» 
dan to tdat de potgrond echt weer om w ater vraagt, dus niet geheel laten 
uitdrogen, daar anders de haarwortels afsterven. De reeds eerder beschreven 
vochtm eter kan dan goede diensten bewijzen. Vele soorten bloeien in deze 
maand reeds. Indien U Uw collectie  zo goed m ogelijk op naam heeft staan, 
o f eventueel genummerd, dan is het voor een verdere studie belangrijk ge
durende deze groei- en b loeitijd  notities te maken of bepaalde planten te 
fotograferen. In de w in ter kunt U deze notities dan uitwerken en Uw be
vindingen in ons blad publiceren, bij voorkeur mét de foto('s).
De algemene cultuuraanwijzingen zoals hierboven voor de cactussen gegeven 
zijn voor de overige succulenten niet principieel anders.
In deze maand is het overgrote deel van de vetplanten aan de groei; uit
zonderingen zijn met name de volgende: Conophytum, de ultra-succulente 
C rassula’s, Dactylopsis, sommige Gibbaeums, M itrophyllum , Monilaria, 
Muiria, Oophytum, Ophthalm ophyllum, de ultra-succulente O thonna’s, Pelar- 
gonium en Sarcocaulon. Overigens vertonen de meeste Mesems in de zomer 
gedurende enige tijd  min of meer een stilstand in de groei; deze periode 
begint ongeveer in de tweede helft van deze maand.
Het zal niet iedere lezer bekend zijn dat ook sommige vetplanten geënt 
kunnen worden. Bij Euphorbia’s is het w eliswaar niet nodig, maar het kan wel 
een middel zijn om sommige soorten sneller te verm eerderen.
Lastige soorten uit de Stapelia-groep, met name Hoodia’s, Trichocaulons en 
Decabelone (Tavaresia) grandiflora doen het onder onze omstandigheden 
vaak veel beter wanneer ze geënt worden. Vooral in hun jeugd zijn deze zeer 
gevoelig; zijn de eerste moeilijke jaren eenmaal achter de rug dan kan men 
ze eventueel afstekken en op eigen w ortel verder kweken. V oor de Euphor
bia’s is voorzover mijn ervaring strekt E. fim briata het meest geschikt als 
onderstam. V oor de S tapelia-groep kan men kiezen uit stevige Carallum a’s 
o f S tapelia ’s, terw ijl ook flinke knollen van Ceropegia w oodii in aanmerking 
komen.
De heer F. Assink, Korte O osteresstr. 1a, te Alm elo schrijft ons het volgende: 
Inhakend op hetgeen de heer Theunissen in Succulenta, maart 1971 schreef, 
w il ik opmerken, dat ik het volkom en met hem eens ben dat het bijna altijd 
dezelfde schrijvers zijn die het maandblad vullen.
Deels zal d it wel zijn oorzaak vinden in het feit, dat de artikelen van deze 
veelvuldige schrijvers buitengewoon goed zijn. Evenzo is het bijvoegen van 
fotom ateriaal wanneer het gaat over planten vaak noodzakelijk. Deze fo to 's  
dienen vooral zeer scherp te zijn.
Kunnen am ateur-fotografen, adspirant-schrijvers en b.v. oudere leden met 
veel ervaring en plantenkennis zich niet met elkaar in verbinding stellen? 
Er moeten dan wel goede artikelen komen waar we allen wat aan hebben.
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Nu het woord foto toch is gevallen, mischien is er wel iemand die in de 
toekomst hier iets over kan vertellen. Hierbij denk ik niet zozeer aan de 
uiteenzetting van diverse toestellen, maar in het bijzonder aan: wanneer 
een plant te fotograferen, onder welke hoek, met of zonder pot (hiermee 
bedoel ik de pot al of niet camoufleren) enz.
Misschien is het zelfs wel te verwezenlijken, dat diverse schrijvers, foto
grafen en leden die in de loop der jaren veel ondervinding en wijsheid 
hebben opgedaan zich in Succulenta kenbaar maken, zodat onderling contact 
kan worden gezocht.
Enkele studiegroepen zijn er al, dus waarom geen groepen die proberen 
samen voor goede artikelen te zorgen.

B o e k b e sp re k in g
Das Sukkulenten Lexikon door Dr. H. Jacobsen - Fischer Verlag Jena, D.D.R. 
Prijs 48 Mark.
De grote belangstelling bij amateurs en botanici voor succ. planten maakt 
het de Uitgeverij Fischer mogelijk in een vlot tempo standaardwerken over 
cactussen en andere vetplanten uit te geven.
Zij is daarbij zo gelukkig over auteurs te beschikken die naast een fabel
achtige kennis over de energie beschikken om deze uitgebreide materie in 
een handzaam boek samen te vatten.
De heer Jacobsen, onomstreden deskundige en tientallen jaren bekend door 
publicaties over succulente planten verkreeg ook voor deze uitgave de mede
werking van specialisten als Mevr. dr. hc. Bolus, Dr. de Boer, Dr. Rauh, Dr. 
Tischer, Dr. Moran, Dr. Reynolds, Mr. Lavranos, Mr. Bally en vele anderen.

Deel I behandelt de geslachten van Agavaceae tot Zygophylla- 
ceae;
Deel II de Mesembryanthemaceae.

Natuurlijk is een boek met alleen maar korte beschrijvingen droge kost, maar 
het uitgebreide fotomateriaal en de vele instructieve tekeningen tussen de 
tekst, totaal 1200 afbeeldingen, houden de aandacht voortdurend vast en zijn 
een welkome steun bij het determineren en herkennen der planten.
Onder de talrijke boeken welke de laatste jaren over onze liefhebberij ver
schenen neemt deze Sukkulenten Lexikon toch wel een uitzonderlijke plaats 
in door zijn universele opzet.
Elke liefhebber die het eerste stadium van succulente planten verzamelen 
voorbij is, zal dit boek onder handbereik moeten hebben om te weten wat 
hij verzamelt, waar de planten groeien en hoe ze behandeld moeten worden. 
Het register van ongeldige namen stelt ook de amateur die niet in staat is 
om alle publicaties te volgen, in de gelegenheid zijn planten van de juiste 
wetenschappelijke naam te voorzien.
Een paar rectificaties mogen niet onvermeld blijven. Op fotopagina 90 met 
schetsen van 12 Haworthia-secties zijn bij sectie IV de nummers 1 en 2 
verwisseld. Op fotopagina 126 moet Sedum nussbaumerianum no. 1a krijgen, 
Sedum allantoides no. 1b.
Wat de foto op fotopagina 102 no. 1 moet voorstellen is niet duidelijk maar 
zeker niet Idria columnaris, met een stam van 19 m hoog en 0.90 m door
snede, een der meest opmerkelijke planten van Mexico en het schiereiland 
Neder-Californë.

H. RUBINGH,
v. Straelenlaan 25, Soestdijk
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Boekbespreking
E. en B. Lamb: Cactussen en andere succulenten in kleur. Vertaald door 
Elisabeth Stranders en bew erkt door G. E. Brink, 248 blz., 326 kleurenfoto ’s, 
prijs ƒ 17,50.
In de inleiding schrijven de auteurs, dat ze in een periode van meer dan 
veertig jaar een collectie  cactussen en andere succulenten hebben bijeen
gebracht, die uit ongeveer 8000 soorten bestaat en in zijn soort uniek in 
Europa is. Ze vervolgen dan: ” De auteurs hebben de planten, gekweekt onder 
verschillende omstandigheden, bestudeerd en hun eigenaardigheden, w e l
stand en bloei jarenlang opgetekend. Alle adviezen in dit boek zijn gebaseerd 
op die lange ervaring” .
Het bovenstaande is voorzover ik weet volkom en juist. Daarbij komt nog dat 
vader en zoon Lamb al erg veel op ons gebied gepubliceerd hebben. Juist 
deze twee faktoren echter maken het voor mij onbegrijpelijk, dat ze een 
boekje als dit het licht hebben doen zien.
Immers de tekst maakt voo r het grootste deel een zeer amateuristische indruk, 
terw ijl ook de fo to 's  voo r het merendeel op zijn best redelijk zijn.
Eén citaat zal wel voldoende zijn om U een indruk te geven van de onver
zorgde wijze waarop het boek is vervaardigd (blz. 35, bij de raadgevingen voor 
januari):
"A lleen enkele epiphytische cactussen bloeien, zoals de Zygocactus tru n 
catus, Schlum bergera bridgesii en nog een paar andere. De echte Zygocactus 
truncatus heeft al in november en december gebloeid, maar de later bloeien
de soorten zijn nu aan de beurt” .
Eerlijkheidshalve moet worden gezegd, dat de schrijvers niet alléén schuldig 
zijn aan de slechte tekst. De vertaa lster en de bew erker hebben nl. ook nog 
een duit in het zakje gedaan.
Zo worden bijvoorbeeld de tem peratuuraanduidingen gegeven in graden C, 
maar zij zijn klakkeloos omgerekend uit graden F. We krijgen dan ko lder te 
lezen als: "D it ge ld t voor een maximum kastem peratuur van 2 1 ,1 °-2 6 ,7 °  C 
in voorjaar en herfst en voor meer dan 32,2° -3 5 °  C in de zomer” . Is e r dan 
helemaal niéts goed aan d it boekje zal de lezer zich afvragen. Zo erg is het 
gelukkig ook w eer niet, maar de sterke punten van het boek zijn voor mij 
helaas niet voldoende om het als geheel te kunnen aanbevelen. Die sterke 
punten zijn in de eerste plaats het hoofdstuk over het zaaien en verder de 
26 kleurenfoto ’s van succulenten op de natuurlijke groeiplaats.
Om kort te gaan: W ie zich een algemeen boekje over onze liefhebberij wil 
aanschaffen kan op het ogenblik óók in de Nederlandse taal wel beter terecht.

F.K.A.N.

Sulcorebutia alba Rausch spec. nov.
Simplex, ad 20 mm alta et 35 mm diametiens, glauca, saepe violaceo- 
suffusa, radice rapiformi radicans; costis ad 23, spiraliter tortis, in gib
beres 3-4 mm longos dissolutis; areolis oblongis, 3 mm longis, albo- 
tomentosis; aculeis marginalibus 20-24, 3-4 mm longis, accumbentibus, 
inser se contextis; aculeo centrali plerumque nullo, sin aliter ad 6 seriatis, 
2-3 mm longis, aculeis omnibus albis basi rubiginosa ad atra, setosis, 
pilis ciliatis tectis.
Floribus 30 mm longis et diametientibus: ovario et receptaculo magento- 
roseo, squamis fusco-viridibus albido-roseo-marginatis tecto; phyllis 
perigonii exterioribus violaceo-rubris, viridulo-acuminatis, interioribus 
atro-rubris subcaeruleo-micantibus, introrsum aurantiacis ad luteis; fauce 
rosea, in ima parte alba; filamentis ab 3 mm supra ovarium insertis, 
interioribus luteis basi violaceo-rosea, exterioribus luteis; stylo viridi 
stigmatibus (4) luteis.
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Patria: Bolivia, secundum viam Suere - Los Alamos (Chiqui Tayoj), 
2 900 m ait.
Typus Rausch 472 in Herbario W.

Sulcorebutia alba Rausch 
spec. nov. foto Rausch

Plant enkel, to t 20 cm hoog en 35 mm diam., grijsgroen, d ikw ijls  met vio lette 
waas, met penwortel. Ribben to t 23, spiraalvorm ig in 3-4 mm lange knobbeltjes 
gesteld. Areolen langwerpig, 3 mm lang, met w it v ilt. Randdorens 20-24, lang 
3-4 mm, tegen de plant gedrukt, met elkaar vervlochten. Middendorens meestal 
ontbrekend, indien aanwezig dan 6 onder e lkaar staand, 2-3 mm lang; alle 
dorens w it met roodbruine to t zwarte basis, borstelig, met ooghaarachtige 
haren bedekt.
Bloem 30 mm lang en breed. Pericarpellum en receptaculum magenta-rose 
met bruingroene schubjes, die w itachtig rosé gerand zijn. Buitenste perianth- 
bladeren vio le trood met groenachtige punt. Binnenste perianthbladeren don
kerrood met blauwachtige waas, naar binnen oranje to t geel. Keel rosé, onder
aan w it. Meeldraden eerst ca 3 mm boven het pericarpellum  beginnend, de 
binnenste geel met vio le trose basis, de buitenste geel. Stijl groen; stempels 
4, geel.
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Sulcorebutia alba Rausch spec. nov. vergroting 15 : 1 foto Kurt Schneider

Sulcorebutia alba Rausch spec. nov. vergroting 20 : 1 foto Kurt Schneider

Groeiplaats: Bolivië, aan de straat van Sucre naar Los Alamos (Chiqui Tayoj), 
op 2900 m. Type Rausch 472 in herbarium W.
De soort lijkt op Aylostera heliosa, maar heeft een donkerrode Sulcorebutia- 
bloem; ze heeft langere haren op de dorens dan Sulcorebutia arenacea en 
groeit in het grote areaal van Sulcorebutia frankiana en sucrensis op een 
zeer geïsoleerde plaats.
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Een reis met Friedrich Ritter
langs de kustgebieden van Chili en Peru (VII)

A. F. H. BUINING

Om bij de groeiplaats van Copiapoa megarhiza te komen moesten we de 
volgende morgen door een wel zeer arm elijke vo lksw ijk  rijden. Tussen het 
dal van deze w ijk  en een dergelijke w ijk  ernaast was een bergrug en op deze 
bergrug speelden zich hele veldslagen tussen de jeugd der beide w ijken af. 
Men bekogelde elkaar met de ta lrijke  aanwezige stenen. A ls de ene partij 
te ver oprukte bemoeiden zich de vaders en de oudere broers er mede en 
ju ichend trok  de dan winnende troep op, achter de voo r de grote keien 
vluchtende jongens aan. D it spel herhaalde zich dan na een poosje van de 
andere kant. Temidden van d it tum ult trachtten w ij nog wat planten van de 
reeds zo lang bekende Copiapoa te vinden, wat gelukkig goed gelukte. We 
moesten echter wel erg goed op onze wagen en deszelfs inhoud passen. Na 
met een zeker ris ico nog een paar fo to ’s van deze plant genomen te hebben 
verlieten wij sch ie lijk  het slagveld om w eer naar de kust te gaan, waar we 
in een redelijk hotel, met een u iterst grappige v rij rondlopende pinguin, een 
slaapplaats konden vinden. De volgende morgen vroeg gingen we langs de 
kust op pad om na een paar uur lopen in een gebied aan te komen w aaf 
volgens R itter de echte oude Thelocephala odieri zou groeien.

Welnu, na zeer lang zoeken vonden we inderdaad nog een paar van deze 
plantjes, die ik zorgvuldig op de plaat vastlegde. Zeer zeker staan daar nog 
meer van dergelijke planten, maar ze zijn zó verscholen onder steenslag en 
stuifzand, dat men ze slechts v indt als ze in bloei staan. De hele dag was1 
hier mee gemoeid zodat we nogmaals in het hotel moesten blijven. De vo l
gende morgen noordwaarts gaande zochten we uren lang naar Thelocephala 
krausii, waarvan 95% verdroogd en dood bleek te zijn. Deze soort lijk t wel 
door de droogte uitgestorven te zijn. Op de terugweg die tenslotte naar 
Chanaral leidde vonden we nog de zeldzame Thelocephala longirapa, met een 
wortel langer dan 30 cm, Thelocephala malleolata var. solitaria en Eriosyce 
megacarpa, tem idden van losse keislag en rotsblokken. Het was al bijna 
donker toen we in de stad aankwamen tijdens een groot feest. In de kleine 
hotelkamer bij de markt werden we door brullende lu idsprekers to t diep in 
de nacht uit de slaap gehouden. Dat is dan de beschaving. Dan slapen we 
toch maar liever in de totaal eenzame w ildernis, waar slechts zo nu en dan 
’s nachts een w oestijnvosje zijn interessante stem laat horen.
Tot Chanaral hadden we telkens vrij zware bergstijg ingen ondernomen waar
bij mijn vrouw  to t mijn verwondering vaak moedig meeging. Het is w onder
baarlijk zoals w ij samen daar genoten hebben en vooral nu achteraf be
schouwd beseffen we pas hóé heerlijk alles was. Zo prim itie f leven in de 
absolute natuur is voor onze zogenaamde beschavingsmensen w erke lijk  een 
verademing, vooral als je dan cactus- en natuurlie fhebber bent. Maar dat 
mijn vrouw  hiervan heeft genoten is wel een extra verm elding waard, omdat 
zij op haar leeftijd  in een situatie terecht kwam, waartegen een jonge vrouw 
zeer beslist had opgezien. R itter met zijn 70 jaren was ons beiden veru it de 
baas. Hij klauterde met het gemak van een berggeit tegen de steile hellingen 
op en was ^n s  o f mij steeds ver vooruit.
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Drielanden-conferentie te Houthalen
De D rielandenconferentie zal in 1971 plaats vinden te Houthalen (België) op 
18 en 19 septem ber in het recreatiecentrum  'De Hengelhoef’.
De eerste bespreking tussen de afgevaardigden der drie landen vond plaats 
op 21 maart l.l.

Aanmelden: voor 1 septem ber 1971 door storting van ƒ 25,50 (per pers.) 
op giro 177 57 75 van de Penn. 3-LK Succ.
Jacob C atsstraat 61, Venlo.

W ie alleen zondags komt betaalt ƒ 12,50.
W ie alleen naar de ruilbeurs komt betaalt te r plaatse 50 Belg. frs. 
Echtparen die blijven overnachten moeten dat u itdrukke lijk  verm elden; 
ieder echtpaar k rijg t een afzonderlijke kamer.

Volgende maand vo lg t nader nieuws.
Tot slo t een w oord van lo f voor de uitstekende voorbereiding van onze Bel
gische vrienden.

J. LAGARDE,
Floreffestraat 30, Someren

Van de penningmeester
Het sp ijt mij te moeten opmerken, dat de meeste leden van onze vereniging 
geen vlo tte  betalers zijn. Op het moment dat ik d it schrijf (eind maart) heeft 
nog niet de helft van de leden zijn o f haar contributie  betaald.
D it laat U toch niet op U zitten!
O ok zijn er nog enkelen die de oude contributie  van ƒ 12,50 hebben gezonden. 
W ilt U het even to t het ju iste bedrag aanvullen?
Ik hoop dat U allen er voor zorg draagt dat ik voor 1 juni alles binnen heb. 
M ocht d it niet het geval zijn, dan zullen de nalatigen het julinum m er van
Bucculenta niet meer ontvangen.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE:
In verband met de afwezigheid van de 
redacteur, weliswaar niet naar Zuid Ame
rika, dienen stukken en artikelen voor het 
juni- en juli-nummer, respectievelijk vóór 
1 mei en vóór 1 juni a.s. te worden inge
zonden aan de tweede redacteur, de heer 
Noltee.

Een medicus uit Tsjechoslowakije 
zoekt als liefhebber van cactussen 
contact met een medicus uit Neder
land met dezelfde liefhebberij. 
Correspondentie eventueel in Duits 
of Engels. Nadere informatie bij de 
redactie.

AFDELING GRONINGEN
Op 7 februari hadden wij onze bijeen
komst in Hortus de Wolf te Haren. Onze 
nieuwe voorzitter, de heer D. J. Beks 
heette ons welkom. De vaste kern en 
ook enige nieuwelingen waren aanwezig. 
Deze middag zou er geruild worden. En
kele leden hadden bakken vol meege
bracht. Nadat we iets over onze meege
nomen planten hadden verteld, werd er 
onderling geruild. De overgebleven niet 
geruilde planten werden aan de liefheb
bers verkocht en met de opbrengst werd 
de pot gespekt. Het was weer een ge
zellige middag als altijd.

Y. Schuitema-Letema
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AFDELING ROTTERDAM

Op onze bijeenkomsten donderdag 3 en 
donderdag 25 februari heeft de heer S. K. 
Bravenboer voor ons een lezing gehou
den over M orphologie. Deze belangrijke 
zeer leerzame voordrachten werden met 
mooie dia's toegelicht. M et grote belang
ste lling werd spreker gevolgd en de door 
aanwezigen gestelde vragen beantwoord. 
Een tweede onderwerp, dat door de heer 
v.d. Wal zou worden ingeleid, 'W ater', 
moest door tijdnood worden aangehouden 
to t een volgende bijeenkomst. De volgen
de bijeenkomsten zijn gesteld op donder
dag 25 maart en donderdag 29 april. Op 
29 april zal de heer J. P. R. Hoey Smith 
een lezing voor ons houden over het A r
boretum Trompenburg. In aansluiting op 
deze lezing w ordt op nader vast te s te l
len datum een excursie gemaakt naar het 
Arboretum.

J. L. de Slegte

AFDELING ROTTERDAM

Op 25 maart heeft de heer F. K. Noltee 
voor ons een lezing gehouden over 'U l- 
trasucculenten'. Hij had een groot aantal 
planten meegebracht te r illustra tie  van 
zijn verhandeling. Spreker bepaalde zich 
voornam elijk to t de cultuur der planten. 
Voor hen die to t op heden geen ultra- 
succulenten in hun bezit hebben, zal deze 
avond aanleiding zijn om ook aan deze 
planten aandacht te gaan geven. Onze 
volgende bijeenkomsten: Donderdag 27 
mei, spreker de heer A. J. Brederoo, uit 
Amsterdam over Rebutia's.

J. L. de Slegte

NIEUWE LEDEN
J. van Kan, N ieuwenhuisstraat 38, Huls
berg L.
J. L. Coopmans, Hortulanus Botanische 
Tuin Steyl, Roermondseweg 2a, Tegelen. 
Piet Fiools, Schoolstraat 16, Breda.
C. Voogt, W illem  de Zw ijgerstraat 6, Ro
zenburg.
J. J. Oord, Corn. R iekelstraat 29, Den 
Helder.
A. W ijers, Schout-C lantstraat 5, Nieuw- 
veen.
Mevr. M. R. Huyben-Bruins, Malkenscho- 
ten 30, Beekbergen.
C. Rijnders, Petegemstraat 35, Breda.
M. C. Keizer, Vechtstraat 193, IJmuiden.
R. Does, Schotersingel 87a, Haarlem.
B. R. Kooistra, Rabenhauptstraat 22, Gro
ningen.
J. H. Klemens, Reviusstraat 114, Gronin- 
gen.
J. W. Klomp, R ijksstraatweg 15, Zuidhorn. 
Mevr. C. H. Bruning-W age, Hoofdweg 242 
Bellingwolde.
Mevr. M. Boers, Berkenrodelaan 32, Am 
stelveen.
L. Davidse, Callenfe lsstraat 10, Vlissingen. 
J. J. K leinstra, Justus van Effenlaan 54, 
Waddinxveen.
W. C. Zegelaar, Pr. Beatrixstraat 15, 
Fijnaart.
W alter Falleyn, Zom erstraat 33, B-8001 - 
Koolkerke (Brugge 1), België.
Karei Tesarik, Tererova 8, Brno-12, CSSR. 
Gray Herbarium o f Harvard University, 22 
D iv in ity  Avenue, Cambridge, Massachu- 
setts 02138, U.S.A.
Ing. Paul Draxler, Langegasse 3, A  2700 
W iener Neustadt, O ostenrijk.
Dr. Hans Steif, Grazerstr. 81, A 2700 
W iener Neustadt, O ostenrijk.

Zoals ieder jaar komen de Europese Cactusvrienden op 29/30 mei op de 
Pinksterbijeenkom st in Wohlen bijeen.

Programma 29 mei: Van 15 uur af in restaurant Chapellehof.
16.30-18.00 uur: Mr. Glass u it U.S.A. Reseda vertoon t in een lezing dia's 
van de groeiplaatsen van cactussen in U.S.A., M exico en Californië. 
20.15-21.30 uur: Mr. Foster uit U.S.A. Reseda vertoont in een lezing dia's 
van nieuw gevonden planten der laatste jaren u it de U.S.A. Beide heren 
kunnen als de beste kenners worden beschouwd van Noordamerikaanse 
cactussen.

Programma 30 mei: 9.15 uur: Leopoldo Horst u it Brazilië vertoont dia's 
en verte lt hoe hij cactusjager werd en welke avonturen hij de laatste 
10 jaren als zodanig beleefde.
10.30 uur: toekenning van de SU-KA-FLOR prijs  1971, groot 1000 sFr. 
door de s tich te r W. Uebelmann.
11.00-12.15 uur: D irk van V liet, Holland, houdt een lezing over het geslacht 
Notocactus op de groeiplaatsen, met dia's.
Aanmeldingen en kamerbespreking te richten aan:

SU-KA-FLOR
W. Uebelmann, 561 0 Wohlen (Schweiz), Tel. 057/64107
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karlheinz uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlil,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5

H. E. BOR N

t
 A l les voor de cactus- en 

orchideeën liefhebber.

Gratis catalogus

D-5810 W itten-Bommern, 
Elberfelderstr. 2, Deutschland

DRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Postbus 210 - Venlo 

#

D rukker van ” Succulenta”

Succulentenkwekerij
H. van D O N K E LA A R

Werkendam - Tel. 01835-430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

W a t  b e te k e n t  die n a a m  ?
door L. C. Koorevaar.
132 pag. met plm. 4000 verklaringen van de 
botanische namen van succulenten.

Het boek wordt U toegezonden na ont
vangst van f  3,50 per postwissel of 
storting op postrekening 70806 t.n.v. 
Mevr. E. A. M. Verduin-de Bruyn, Ko
ningsweg 2, Beekbergen.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat,10 
Venlo.

Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, B ijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Am ersfoort.

Redacteur: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U.).
2e redacteur (voor vetplanten): F. K. A. NOLTEE, 
Gravenstraat 38, Dordrecht.
Bibliothekaris: J. M AGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  15,—  en voor leden in het buitenland 
f  20,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c
culenta” .

Kopie moet uiterlijk de Ie van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Euphorbia ankarensis P. Boit.

FRANS K. A. NOLTEE

Floewel Euphorbia ankarensis niet to t de nieuwste soorten behoort is het toch 
een plant die nog zeer zeldzaam in de co llecties is. D it lot deelt hij met vele 
andere succulenten uit Madagascar. G elukkig zien we vooral van de Euphor- 
b ia ’s en de kleine A loe ’s steeds meer vertegenw oordigers in de verzamelingen 
verschijnen. G etracht zal worden aan deze m inder bekende succulenten ge
le ide lijk  aan wat meer bekendheid te geven in ons blad.
Toen ik in augustus 1969 een bezoek bracht aan de botanische tuin in Heidel- 
berg, had ik het geluk de op de voorpagina afgedrukte foto van E. ankarensis 
te kunnen maken. Op zich is d it e igenlijk al een ietwat vreemde zaak aangezien 
Rauh* als bloeitijd  maart-april opgeeft. W ellich t was het een pas geïm por
teerde plant die zijn groeiritm e nog niet aan de seizoenen op het noordelijk 
halfrond had aangepast. De plant die ik in mijn bezit heb vertoont op het 
ogenblik dat ik d it sch rijf (eind april) pas een eerste begin van groei.
De soort is afkom stig uit het noordwesten van Madagascar, waar hij op kalk 
groe it in het Ankara-gebergte.
De ongeveer 4 cm dikke stammetjes zijn onvertakt en bereiken een hoogte 
van 20-30 cm. Ze zijn bedekt met een soort kurkmantel, die vaak knobbels 
draagt die onregelmatig verspreid zijn of gerangschikt in honingraatachtige, 
langwerpige groepen. De bloemen (cyathiën) staan op knikkende steeltjes 
die w ollig  behaard zijn en verschijnen met een groot aantal tegelijk. De schut
bladeren (cyathophyllen) zijn naar verhouding groot en bleek vleeskleurig. 
Ze dragen een scherp puntje.
Na de bloei versch ijn t aan de top van de plant een ku if van 5-7 cm lange en 
±  3 cm brede bladeren op korte steeltjes. Ze zijn aan beide zijden voorzien 
van zachte z ilverw itte  haren.
Euphorbia ankarensis is een bijzonder fraaie plant, die geen grote m oeilijk
heden bij het kweken oplevert. Wel moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 1. Goed doorlatende grond; 2. Geen fe lle  zon; 3. ’s W inters 
niet onder 15° C. Hoewel de plant zoals gezegd in de natuur op kalk groe it 
heb ik nergens verm eld gevonden dat hij ook in de cultuur kalk nodig heeft.

* W. Rauh: Schone Kakteen und andere Sukkulenten.

Notocactus werderm annianus Herter (vervolg)

D it bevestig t het verm oeden dat H erter de planten helemaal niet gekend heeft. 
H ierover w il ik enige opmerkingen maken. Ten eerste dat Osten vermeldt, dat 
de hoogte van de planten zonder bloemen 13 cm is, bij een doorsnede aan 
de top van 10 cm en onderaan de voet 7 cm. Bij Marchesi zag ik exemplaren 
die nog beduidend gro ter waren en 20 cm overschreden. Ten tweede zegt 
Osten, naast hetgeen H erter meedeelt, over de doorns, " to t 16 randdoorns, 
to t 5 mm lang. M iddendoorns ongeveer 4, waarvan de meeste to t 15 mm 
lang” . Ten derde, "bloem en to t 60 mm lang en, goed door de zon beschenen, 
to t 70 mm in doorsnede” .
Deze opgaven zijn geheel in overeenstemming met het mij te r beschikking 
staande exemplaar. De tekeningen van de bloem doorsnede van mijn plant 
corresponderen nauwkeurig met de opgave van Osten.
In de tekst van Osten w ord t abusievelijk vermeld, dat de areolen een grootte
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bezitten van 10 tot 15 mm. Dit moet natuurlijk 1 tot 1,5 mm zijn, wat ook door 
Herterwerd opgemerkt.
Osten laat zijn beschrijving van twee foto’s vergezeld gaan. Eén van beide 
heeft Herter gereproduceerd bij zijn publicatie. Naar mijn smaak niet de 
beste, omdat de andere foto een blik vergunt in de bloemen.
De tabel waarmee Osten zijn species vergelijkt met Echinocactus lening- 
hausii en Echinocactus elachisanthus, is ook door Herter overgenomen, doch 
hij stelt dat N.werdermannianus met E.leninghausii en E.elachisanthus ver
want zou zijn. Wat E.elachisanthus betreft kunnen wij ons ten aanzien van 
beide publicisten gereserveerd opstellen. Noch Osten noch Herter kenden 
deze, tot op heden nimmer teruggevonden soort. Wat E.leninghausii aangaat 
vergelijkt men maar de bloemdoorsneden van deze beide soorten en men 
kan begrijpen, dat Osten zo nadrukkelijk zegt, "Por la descripción no se puede 
identificar con ninguna de ellas” . Vertaald: "Wat betreft de beschrijving kan 
men ze met geen enkele van deze identificeren". Met deze opmerking kan ik 
mij geheel verenigen. Het verklaart dat Osten een goed op de praktijk afge
stemd soort inzicht had wat de planten betreft.
Osten zelf deelt over de verwantschap van N.werdermannianus mee, dat de 
planten behoren tot de groep rond N.scopa. "Evenwel” , en nu citeer ik weder
om Osten, "door haar uitstekende kinnen convergent met de groep rond N.
mammulosus”.
De gedachte van de verwantschap met N.scopa vind ik zeker niet verwer
pelijk, ware het niet dat door mij verricht veldonderzoek enige soorten heeft 
opgeleverd, die direct verwant zijn met N.werdermannianus, maar daarnaast 
overeenkomsten met de groep rond N.concinnus vertonen. Dit zijn N.vanvlietii, 
N.vanvlietii var.gracilior en enige door mij te publiceren species. Mede hierop 
gelet, zal het vormen van een nieuwe groep rond N.werdermannianus, aan
beveling verdienen.
Over zaden of vruchten delen Herter noch Osten iets mee. In verband met 
een volgend artikel over N.vanvlietii, waarin de verwantschap met N.werder
mannianus besproken zal worden, wil ik de vruchten en zaden van laatst
genoemde soort hieronder beschrijven.

Vruchten besachtig, eivormig, lichtgroen, bekleed met groene schubben, 
waaruit witte wol en gele tot lichtbruine borstels groeien, indrogend, verpul
verend en openspringend juist onder de bloemresten, ±  200 zaden bevattend.

Zaden klokvormig: zaadhuid (testa) bezet met ovaalvormige, mat glanzende 
zwarte bultjes, soms bedekt met resten van de zaadrok (arillus); navel (hilus) 
onregelmatig gevormd, iets opstaand tot randje, zwak golvend en licht oker
geel, uitgegroeid rond poortje (micropyle) tot een wratje (caruncula), plaats 
van navelstreng (funiculus) moeilijk waarneembaar.
Voor de cultuur is van belang te weten dat de planten groeien op stenige 
plaatsen in de volle zon, in mineraalrijke, goed doorlatende, lemige grond, 
P.H.5-51/2. Bloeitijd in april, mei. Planten op eigen wortel in winter en lente 
steeds wat nevelen en een weinig water. Zij mogen beslist niet droog staan. 
Winter en lente is ter plaatse groeitijd. Na de bloei rusttijd. Blijven nevelen 
en niet laten indrogen. Herfst droog. Temperatuur nacht laag — voorzichtig 
met vorst — dag boven 15° C, zeker in de winter.

Tekeningen van de schrijver.
Literatuur: Herter in Revista Sudamericana de Botanica vol. 7: 75, 1942; Osten in Notas 
Sobre Cactéceas: 45, 1941.

D. J. VAN VLIET, Leuvensestraat 59, Scheveningen.
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B o e k b e sp re k in g

D. L. Sprechman, Lithops, Fairleigh Dichinson University Press, 57 blz. tekst, 
312 gekleurde foto’s, prijs 60 dollar (±  ƒ 200,—).
Dit is een plaatwerk in vrij groot formaat (24 x 32 cm) met een tamelijk korte 
tekst, die samengesteld is uit bijdragen van Prof. C. B. Dugdale over de ana
tomie van Lithops, van Prof. D. T. Cole over de geografische verspreiding en 
Dr. H. W. de Boer, met de tabel, die in 1964 in de Cact & Succ. J. is 
verschenen.
De tekst is goed geschreven en geeft allerlei wetenswaardigheden, die men 
in andere boeken vaak mist. De hoofdmoot van het boek wordt gevormd door 
de platen, niet alleen omdat ze gekleurd zijn, vooral ook omdat hier exem
plaren worden afgebeeld van nieuwe vindplaatsen, waardoor we een inzicht 
krijgen in de variabiliteit van de soorten.
Helaas is men er niet overal in geslaagd de ongetwijfeld goede opnamen te 
reproduceren. De kleuren zijn vaak flets en onnatuurlijk. Verscheidene soorten 
zijn zelfs niet te herkennen. Om een paar voorbeelden te noemen: Van de 
typische kleur van L. dorotheae is niets meer over, L. weberi, L. villetii e.d. 
zijn niet te herkennen, de zeer typische kleur van L. optica f. rubra is gewoon 
slecht.
Het is erg jammer, dat aan de foto's niet meer aandacht is besteed, hier was 
een unieke gelegenheid geweest iets bijzonder fraais te maken. Ondanks de 
zeer hoge prijs blijft het boek onder de maat.

BOOM

E tu s  p a ra g u a y e n s is  h ero ntd ekt

DR. BOHUMIL SCHÜTZ

De naam Etus paraguayensis K. Sch. verschijnt in de cactusliteratuur voor de 
eerste keer in M. f. Kakteenkunde 1903, p. 49. Het is een artikel over de 
cactussen in Paraguay van Dr. E. Hassler, dat de toenmalige redacteur van de 
D.K.G., E. Dams vertaald heeft. Daar kunnen we lezen, dat deze soort uit
sluitend op de Cerro de Acahay groeit, zonder dat men daar ook maar enige 
andere soort tegenkomt.
Het is zeer merkwaardig dat deze soort in Schumann's ’Gesamtbeschreibung 
niet genoemd wordt. Ongetwijfeld was hier sprake van een merkwaardige 
situatie. In het jaar 1903 was Prof. Schumann namelijk zelf redacteur van het 
M.f.K. en het moet hoogst onwaarschijnlijk worden geacht, dat hij iets in dat 
tijdschrift publiceerde, dat niet juist was.
Aangezien deze vraag mij interesseerde, heb ik mij het origineel van het artikel 
van Hassler aangeschaft. Het verscheen in een zuiver wetenschappelijk 
botanisch tijdschrift 'Bulletin de l'Herbier Boissier en wel in de jaargang 1903. 
Tot mijn grote verrassing kon ik daar lezen: 'Cactaceae det. K. Schumann . 
Dat wil zeggen dat Prof. Schumann niet alleen de cactussen uit Paraguay voor 
Dr. Hassler determineerde, maar dat hij zelfs dit artikel bewerkt had. Er 
komen daarin nog enige nieuw-beschrijvingen van Prof. Schumann voor. Daar 
tussen in staat ook de benaming van E. paraguayensis als een zelfstandige 
soort. Op bladzijde 252 staat woordelijk het volgende:
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Gymn. paraguayense (K. Sch.) Schütz. Importplant van Fric sinds 1929 in cultuur. Foto: Dr. Schütz

Echinocactus paraguayensis K. Sch =  Echinocactus denudatus Lk. et O tto 
var paraguayensis M undt Monatschr. f. Kakteenk. VII 169.
Petalis albis basi interna purpureis. Inter rupes pr. C hololo in vallis flum inis 
V-aca, Dec., n. 6693. Note. Je cro is maintenant que cette piante est une bonne 
espèce, qui se distingue de 1’Echinocactus denudatus par le nombre des 
cotes aigues, les aiguillons et la couleur des fleurs.
Heden ten dage zouden wij zeggen, dat het hier om een emendering en her- 
c lassificatie  gaat. Het is een bewijs dat Britton en Rosé zich verg is t hebben, 
evenals Backeberg. Schumann kon deze soort in zijn ’Nachtragen zur Gesamt- 
beschreibung' niet opnemen, daar deze bijna een jaar eerder uitgegeven 
werden.
Eén ding klopt b lijkbaar niet. Op de genoemde plaats in M.f.K. w ordt door 
Mund de varië te it golziana genoemd. Zonder enige tw ijfe l is het ju is t deze 
variëteit, die Prof. Schumann bedoeld had. De planten werden aan het einde 
van de vorige en ook aan het begin van deze eeuw geïm porteerd en als Etus 
denudatus var. paraguayensis aangeboden en ook afgebeeld. De laatste in 
het w ild verzamelde planten bracht A. V. Fric mee in 1929. Een van deze 
importen heb ik nog in mijn verzameling. Vele generaties van zaailingen van 
deze soort werden gekw eekt door de bekende cactuskw eker Z. Fleischer te 
Brünn. Daar Backeberg echter de mening verkondigde dat het hier een hybride 
betrof, was het noodzakelijk nieuwe planten uit Paraguay te importeren, ten
einde klaarheid te verschaffen. Daar het mij bekend was dat mijn vriend 
Günther M oser in zeer goede betrekking to t de heer A. M. Friedrich staat, 
heb ik hem de gegevens met nauwkeurige opgave van de verm elde v ind
plaats van Hassler verstrekt, met het verzoek de heer Friedrich te bewegen
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naar deze plaats te gaan. De vraag om deze planten te zoeken bleef aan
vankelijk  zonder resultaat. Tenslotte heb ik van mijn vriend M oser het ver
blijdende bericht gekregen, dat het op 18 mei 1969 gelukt was in Chololó-I, 
dus precies op de plaats waar de oorspronkelijke planten verzameld werden, 
deze soort weer te vinden. Deze soort is b lijkbaar zeer zeldzaam en groe it in 
het dal van een riv ie r aan steile wanden. Ik heb deze planten tijdens mijn 
bezoek aan Kufstein in de verzameling van mijn vriend M oser kunnen be
studeren en zonder enige tw ijfe l gaat het hier om de oude Etus paraguayensis. 
Deze aangelegenheid is een bewijs, dat specialisatie voor de studie der 
cactussen van g root belang is. Deze specialisering is eveneens van inter
nationaal belang voo r de belangeloze en vriendschappelijke samenwerking 
tussen diegenen die zich op hetzelfde gebied hebben toegelegd.
O ver Gym nocalycium paraguayense en andere soorten van d it geslacht uit 
Paraguay heb ik een uitvoerige verhandeling gepubliceerd in Friciana, reeks 
IV, nr. 40 en Etus paraguayensis onder het genus Gym nocalycium gebracht. 
Deze soort heet sindsdien Gymnocalycium paraguayense (K. Sch.) Schütz. 
Naar de vorm  van het zaad hoort ze to t het ondergeslacht Gymnocalycium, 
sectie B Paraguayensia Schütz.

Gymn. paraguayense (K. Sch.) Schütz. Nieuwe import in de verzameling van G. Moser, Kufstein.
Foto: Dr. Schütz
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Ju n i-a lle r le i

Nu onze planten in deze maand volop aan de groei zijn en zich met hun 
mooie bloemen tooien, kom t ook het ongedierte d ikw ijls  in hevige mate onze 
cactussen en vetplanten belagen. De ellende is, dat meestal bij ontdekking 
van spint vooral, reeds grote schade aan de nieuwgroei is ontstaan. Het is 
dus beslist noodzakelijk de planten regelmatig met een van de vele in de 
handel zijnde goedgekeurde middelen te bespuiten. W enselijk is telkens de 
middelen af te w isselen, omdat dikw ijls  bepaalde luizen of derge lijk  onge
dierte resistent worden ten aanzien van hetzelfde bestrijd ingsm iddel. Het is 
voor ons bijzonder moeilijk, om ten aanzien van de vele middelen een 
bepaalde keuze te adviseren. Onzerzijds w ordt getracht over d it onderwerp 
van een deskundige een bijdrage voor ons blad te verkrijgen.
De aanwijzingen gegeven voor de maand mei gelden ook voor deze maand. 
De kas moet regelmatig goed gelucht worden, vooral bij warm zonnig weer. 
De platte bak moet nu dag en nacht op lucht staan, tenzij nachtvorst verw acht 
w ordt. Bij zekerheid om trent zonneschijn kunnen bij warm weer de ramen 
worden verw ijderd, mits men ze echter bij kil, regenachtig w eer er weer op 
legt. In deze groeimaand moeten de cactussen en de meeste andere vetplanten 
uiteraard ook regelmatig w ater (bij voorkeur regenwater) ontvangen. Zoals 
reeds in een vorige maand werd opgem erkt kan men veel beter in eens vrij 
veel to t veel w ater geven en dan wachten to t de aarde w eer vrij droog wordt, 
maar nimmer geheel uitdroogt. W aarschijn lijk  hebben vele liefhebbers reeds 
een vochtigheidsm eter geconstrueerd, dan is de controle op de graad van 
natheid van de grond veel gem akkelijker. In de tweede helft van de maand 
kan met het enten worden begonnen, mits de onderstammen goed aan de 
groei en z.g. hard zijn.

De heer F. ASSINK, Korte O osteresstraat 1a, Alm elo sch rijft ons het volgende. 
De heer Theunissen zegt in Succulenta, maart 1971, dat hij in slechts vier 
catalogi ±  36 soorten 'onderstamm en' ontdekt.
Dat kan best, maar om deze in de praktijk  alle in voorraad te hebben is 
onuitvoerbaar dacht ik, in ieder geval onoverzichte lijk. Indien men 3 a 4 
soorten in. voorraad heeft kom t men een heel eind. Tevens kan men dan nog 
Peireskiopsis gebruiken voor zaailing-enten.
M aar wel kan het nuttig zijn de voor- en nadelen te bekijken. De één ent 
vroeg, overw intert koud, geeft veel w ater enz., een ander doet het tegen
gestelde. Daarom is het wel van belang, die onderstam te gebruiken die bij 
de betreffende kweekwijze past.
Cereus jamacaru: w ortelgestel bij koude overw intering zeer gevoelig; te ge
bruiken als tijde lijke  enting en wel tijdens de groeiperiode.
Cereus peruvianus: eveneens kan bij koude overw intering het w ortelgestel 
zeer snel wegrotten; dus tijde lijke  enting (zeer snelle groei).
Echinopsis: de meningen zijn zeer verdeeld; b.v. in België zeer veelvuldig en 
met succes toegepast; wel moet men wennen aan het grote entvlak. (soms 
een voordeel).
Eriocereus bonplandii: geschikt voor zaailing-enten; een nadeel is de sterke 
bedoorning.
Eriocereus jusbertii: goed w ortelgestel, (in de w in ter niet geheel laten u it
drogen). Goede bloei. W einig neiging to t stekvorm ing. Geen grote bolvormen 
of cristaten. Tijdens het enten snel werken of even laten uitbloeden en daarna 
opnieuw snijden. Het celweefsel van jusbertii aan de lucht blootgesteld, slu it
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zeer snel af. Het gevolg is vaak mislukking. In het kort dus: een buitengewoon 
goede entstam.
Eriocereus martinii: geschikt om zaailingen op te enten. Voor Gymnocalycium 
soms een blijvende onderstam.
Eriocereus tortuosus: eveneens geschikt voor zaailing-enten.
Heliocereus grandiflorus: zeer geschikt voor zaailing-enten.
Monvillea lauterbachii: is mij weinig van bekend; wel eens gehoord, dat deze 
de bedoorning zou stimuleren.
Trichocereus macrogonus: gaat vroeg aan de groei en is de gehele winter 
saprijp. Geeft goede bloei en is geschikt als blijvende onderstam. Wortel
gestel prima en een breed entvlak.
Nadelen: niet bloeibevorderend, maakt veel stekken.
Zeer geschikt voor cristaten en zware bolvormen.
Trichocereus pachanoi: goede groei en bloei. Aangenaam om op te enten, 
door de geringe bedoorning. Een nadeel is, dat na verwijdering van de vele 
uitlopers grote 'lidtekens' achterblijven.
Trichocereus schickendantzii: kan goed tegen koude overwintering. In het 
najaar kan er nog goed op worden geënt, zelfs ingedroogde stekken. In het 
voorjaar vroege groei. Is goed te gebruiken als 'tussenstuk', indien onderstam 
en ent elkaar niet aannemen. Een nadeel (voor de beginners soms een voor
deel) is het blijven spruiten van deze onderstam. Ent men echter sterk 
spruitende planten, dan spruit de onderstam niet zo erg.
Trichocereus spachianus: is een zeer goede onderstam voor grotere enten. 
Men moet echter wel de volgende punten in acht nemen: beslist niet te koud 
overwinteren, geen slappe 'gejaagde' stammen gebruiken, maar het liefst die 
in de zomer buiten in de z.g. koude of platte bak zijn gekweekt. Geen vroeg 
aan de groei gaande soorten hierop enten, dan is b.v. macrogonus beter. Kijk 
wel uit opdat U de 'echte' spachianus hebt, deze is donkergroen en stevig 
en zwaar bedoornd.
Trichocereus lamprochlorus: goede entstam voor weekvlezige planten, b.v. 
Rebutia's.
Peireskiopsis: hier is al veel over geschreven, waar we allen dacht ik 
wel voordeel van hebben gehad. Misschien echter nog een punt van belang: 
zo hoog mogelijk enten in de nieuwgroei. Vaak is het topje eraf al voldoende. 
Probeer echter nog net een 'stekje’ over te houden.
Dit zijn dacht ik wel de stammen die de moeite waard zijn. Verder is het 
observeren bij andere liefhebbers van zeer groot belang. Hier kan men in de 
praktijk zien hoe een ent en onderstam elkaar verdragen.

E r io c e re u s  b o np land ii a ls  entstam
P. DEKKER

Naar aanleiding van het artikel van de heer J. Theunissen, Van Goghlaan 98 
te Roosendaal in ’maart-allerlei', pag. 55, wil ik graag aan zijn verzoek voldoen, 
en hem hierbij mijn bevindingen met Eriocereus bonplandii als entstam 
meedelen.
Enige jaren geleden kocht ik van de Gebr. de Herdt in Antwerpen een portie 
zaad van deze soort, hoofdzakelijk omdat erbij vermeld stond dat deze als 
een goede entstam bekend stond. De zaden gaven een redelijke opkomst te 
zien, zodat ik met een 20 entstammen enkele jaren geleden kon beginnen.
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Nog niet op grote schaal, daarvoor was het aantal stammetjes nog te klein, 
maar wel in de vorm van een verge lijk ing met Trichocereus spachianus, die 
toch ook bekend staat als goede entstam. De planten waren toen ongeveer 
30 cm lang en hadden een diam eter van ±  3 a 4 cm. Ze waren toen ruim 
twee jaar oud en hadden zich goed ontw ikkeld; het zijn snelle groeiers en heel 
gem akkelijk in de cultuur, een beetje te veel of te weinig vocht enz. deert ze 
beslist niet.
A llereerst ben ik begonnen om enkele Lobivia-soorten op de beide genoemde 
entstammen te zetten, waaronder Lobivia spinosissim a - volgens Backeberg 
een varië te it van Lobivia shaferi - die het op eigen w orte l niet al te best meer 
deden. Na een maand was het verschil al du idelijk  te zien, de planten die op 
bonplandii waren geënt kwamen in grootte, kleur en bedoorning op de 
eerste plaats, die welke op spachianus waren geënt op de tweede, ze waren 
beduidend kleiner. Daarna heb ik met diverse soorten dezelfde proef genomen, 
en het bleek dat de uitkom st in alle gevallen dezelfde was. Eerlijkheidshalve 
moet ik hierbij opmerken dat ik bij bonplandii enkele malen de plant over heb 
moeten enten, wat bij spachianus zelden of nooit voorkwam . W aarschijn lijk 
lig t d it ook wel gedeelte lijk  aan het kle iner snijvlak, want daarin is de spa
chianus beslist in het voordeel. De planten die ik twee jaar geleden op de 
bonplandii heb geënt staan nu volop in bloei, wat bij de overige, op spachianus 
geënte, planten nog niet het geval is, te rw ijl ook de habitus van de eerste- 
genoemde beter is.
D it is dus wel het eerste voordeel van deze entstam t.o.v. spachianus.
Een tweede voordeel is het w egblijven van spruiten op de stam; ieder die 
regelmatig op spachianus ent w eet hoeveel spruiten deze maakt, je kunt wel 
met het entmes gereed blijven staan om ze er vrij van te houden.
Het spruiten komt volgens mijn waarnemingen bij Eriocereus bonplandii 
slechts voor bij een mislukte enting, d.w.z. als het te enten stuk niet vergroe it 
met de entstam. Tenslotte moet de plant zijn sappen ergens heensturen, en 
gaat dat niet naar het entstuk dan maar via u itlopers op de stam. Een derde 
voordeel is dat ze praktisch nooit leeggezogen w orden door de ent, iets wat 
bij spachianus nogal eens wil voorkom en.
Misschien dat iemand daar andere ervaringen mee heeft, maar van de ±  50 
planten die ik op deze entstam heb gezet is het mij nog nooit overkomen. 
Verder is het een snelle groeier die zich ook heel gem akkelijk laat bewortelen. 
Het is me meermalen gelukt om een plant in april als entstam te gebruiken, 
hem opnieuw te laten bewortelen en deze kop in augustus van hetzelfde jaar 
opnieuw als entstam te gebruiken met goed resultaat. D oor de geringe dikte 
van de entstam is het ook heel eenvoudig om deze weg te werken, zodat 
niemand ziet of de betrokken cactus geënt is of niet, hetgeen voor sommige 
liefhebbers eveneens een w instpunt kan betekenen.
W at het meegroeien van de stam met het te enten stuk betreft, daarvan is niet 
veel waar te nemen, het is en b lijft een be trekke lijk  dunne stam, al kan hij 
dan ook 3 meter of langer worden. Ook heb ik nog geen ervaring met deze 
stam op een langere term ijn, maar gezien de ontw ikkeling van het w ortelgestel 
heb ik ook hierin wel vertrouwen. Al lijk t de stam dan ook niet d ikker te 
worden, de w orte ls ontw ikkelen zich wel degelijk naarmate het entstuk groeit. 
Ik heb evenmin ervaringen met deze stam wat betreft het enten van klein- 
blijvende en langzaam groeiende soorten, zoals bijv. A riocarpus, Roseocactus, 
Pelecyphora enz.
W at het enten zelf betreft geef ik beslist de voorkeur aan jusbertii die door 
zijn bedoorning heel wat p re ttiger w erkt dan bonplandii.
M aar ja, de resultaten zijn goed, en tenslotte  zijn ook de spachianus en de

109



veelgebruikte pachanoi niet altijd even plezierig om mee te werken. Wie van 
ons let tenslotte nog op een doorn meer of minder in zijn vingers, zoiets 
hoort nu eenmaal bij onze liefhebberij, daarmee moet men gewoon trachten te 
leven! En we krijgen er toch veel moois voor terug, als we met een tevreden 
blik naar onze goedgroeiende entlingen kijken
Met het enten op Eriocereus martinii en tortuosus heb ik weinig ervaring, ik 
heb ze wel enkele malen als entstam gebruikt maar de resultaten waren wel 
zo bedroevend dat ik ijlings terug ben gegaan naar mijn bonplandii.
Hopelijk schrijft nu eens iemand over zijn ervaringen met de overige enstam- 
men, ik geloof dat dit voor ons als beginners uiterst interessant en leerzaam 
kan zijn. en ook voor de andere liefhebbers geldt dat tenslotte niemand te oud 
is om te leren.

St. Pieterstraat 27, Middelburg

P lan ten  p er b rie fk a a rt

Ruimte-gebrek hebben wij allemaal maar verspreid wonende succesvolle 
zaaiers lijden vaak ook nog aan eentonigheid in hun verzameling. Weinig tijd, 
geen contact met anderen en de collectie slibt dicht; alles dijt uit, er verdwijnt 
niets en door stagnatie verliest de liefhebberij zijn glans.
Een correspondentie-ruilbeurs kan dan laxerend werken op de verzameling, 
maar meestal blijft er ruimte-tekort door de weer binnenkomende ruilplanten. 
Het kan zelfs erger worden, want een aantal deskundige veteranen biedt aan 
zonder tegenprestatie. En wie brengt genoeg zelfbeheersing op, om wegens 
plaatsgebrek een plant niet aan te vragen, waar men al lang van gedroomd 
heeft?
In enkele jaren groeit er een variatie die met zaaien niet te bereiken valt. En 
dat door het initiatief van O. van Soldt, Middelburgseweg 35, Scheveningen. 
Het is nu van belang, dat zoveel mogelijk verspreid wonende leden hun harte- 
wensen of overtollige planten aan hem opgeven. Nu beschikt hij over genoeg 
activiteit, relaties, tijd en idealisme. Hij moet vooral geen tijd krijgen voor 
bezinning, want als zijn verstand de overhand krijgt over zijn betere ik kon 
hij er wel eens mee stoppen. Er is geen gesloten seizoen, wensen blijven 
genoteerd, er kan geen bezwaar zijn nu direct te reageren. Hoe meer leden 
verzoeken en aanbiedingen doen des te meer kans is er op vervulling van 
alle wensen.

S. L. JANSSEN, Jansmalaan 3, Emmeloord

R u ilen  zo n d er hu ilen  in te le g ra m stijl

O. C. V. SOLDT sr.

Het doel van RZH is: beginners en verspreid wonende leden op een prettige 
manier aan plantjes en raad te helpen.
De enige verplichting van de ontvanger is; Porto vergoeden en bericht van 
ontvangst zenden.
Hieruit volgt, dat wij de andere leden, die vaak de mooie planten beschikbaar 
stellen, niet van dit ruilen kunnen uitsluiten.
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Zelfs onze nestor dhr. Bommeljé, was blij met wat bijzondere plantjes, die 
hij door ruilen zonder huilen verkreeg.
Onze vetplanten spec. dhr. v. Keppel vroeg geen planten, maar in een dolle 
bui vroeg hij postzegels over flora en fauna. Resultaat, dat dit schot in de 
lucht mevrouw of mijnheer v. Tiel, Helmond, die nota bene geen aanbod of 
gespecificeerde aanvraag deed, raakte en de eerste heeft zijn postzegels 
e n ..........de laatste zijn of haar Echeveria’s.
Dhr. Cauwembergh België klaagt - ja dat krijg je ook al - dat hij geen aan
vragen heeft ontvangen. Vermoedelijk grensvrees van de leden. Doch U kunt 
met België ruilen net als in Nederland. Porto is gelijk dank zij de Benelux. 
Dus vraag ook hem maar.
Het centraal contactadres kreeg een brief, waarin men zijn angst uitsprak dat 
RZH wellicht niet zou blijven bestaan, omdat de tegenwoordige beheerder al 
..........68 jaar is.
Geen nood, met vooruitziende blik heeft het hoofdbestuur mijn opvolger al 
aangewezen, dit is de heer Bierenbroodspot, dus wij blijven RZH.
Nu een 'Stapelen van gloeiende kolen op de oudere leden’, wij missen nog 
veel prominente oudere leden met hun aanbiedingen. Heren of dames mogen 
wij voor de volgende lijst (de laatste van maart 1971 was vier pagina’s vol) 
óók eens iets van U horen? Bij voorbaat onze vriendelijke dank.
Er zijn nog heel veel initiatieven te realiseren, maar alles moet groeien en 
in twee jaar is RZH in Succulenta tot een fijne vriendenclub uitgegroeid.

Ruilen zonder huilen!
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Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov.

WALTER RAUSCH

Simplex, plane-globosa, ad 6 cm alta et 10 cm diametiens, clare-glauca, 
saepe vio laceo-suffusa; costis ad 20, sp ira lite r to rtis , in g ibberes 15 mm 
longos et ad 10 mm altos dissolutis; areolis ad 12 mm longis, cuneatis, 
apice ad 4 mm latis, deorsum fastigatis, albo-tom entosis; primo aculeis 
marginalibus ca. 16 et centralibus ad 4, deinde aculeis marginalibus et 
centralibus d ifficu lte r d istinguendis, ad 28, ad 12 mm longis, d ivaricatis, 
subarcuatis, pungentibus, flavis basi incrassata subfusca. Floribus 35 mm 
longis et d iam etientibus; ovario et receptaculo aurantiaco squamis v irid ibus 
tecto; phyllis perigonii exterioribus vinosis, fusco-virid i-acum inatis, inte
rioribus atro-vinosis; fauce rosea, filamentis ab ovario  insertis obscure- 
roseis; stylo et stigmatibus (6) luteis.
Patria: Bolivia, a Totora (Chijmore) meridiana regione, 2 900 m ait. 
Typus Rausch 465 in Herbario W.

Plant enkel, platrond, to t 6 cm hoog en 10 cm diam., lichtgrijs-groen, metaal
achtig, d ikw ijls  ook v io le t getint.
Ribben to t 20, spiraalvorm ig verlopend in 15 mm lange en to t 10 mm hoge 
knobbels.
Areolen to t 12 mm lang, w igvorm ig, bovenaan to t 4 mm breed en naar beneden 
spits toelopend, met w it vilt.
Randdorens aanvankelijk ca. 16 en to t 4 middendorens, later beide m oeilijk 
te onderscheiden, to t 28, to t 12 mm lang, gespreid, iets gebogen, stekend, 
lichtgeel met verdikte, bruinachtige voet.
Bloem 35 mm lang en breed; pericarpellum  en receptaculum oranje-bruin met 
groene schubjes; buitenste perianthbladeren w ijnrood met bruingroene punt; 
binnenste perianthbladeren donker w ijnrood; keel rosé; meeldraden d irect 
boven het pericarpellum  beginnend, donkerrose; stijl geel; stempels 6, geel.

Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov. Foto; Rausch



Groeiplaats: Bolivië, ten zuiden van Totora (Chijm ore) op 2900 m.
Typus Rausch 465 in herbarium W.
Deze vorm engroep va lt op door zijn re latie f hoge knobbels en door zijn vorm, 
die sterk doet denken aan het genus Weingartia.

Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov. Foto: Rausch

Natuur en Cultuur; vragen van liefhebbers

D. J. VAN VLIET

Het is alweer enige tijd  geleden, dat ik mijn artike lenreeks over Natuur en 
C ultuur beëindigde. Buiten verwachting is er toch enige reactie op gekomen, 
maar dan ook maar één. Ergens va lt dit tegen. D ikw ijls  hoort men dat Suc
culenta niet meer het blad zou zijn voo r liefhebbers. Afgezien van de vraag 
wat dan die mensen wel mogen zijn die er in schrijven, is het toch zo dat w ij 
allen er in kunnen, mogen, maar vooral, moeten schrijven. Verw acht men van 
de meer gevorderde liefhebber, dat hij steeds weer over problemen schrijft 
waar hij door ervaringen bovenuit groeide, zo zou Succulenta te vergelijken 
zijn met een kinderblad, dat ook steeds een op de kinderen afgestemde inhoud 
brengt.
Succulenta dient gevariëerd te zijn. De inhoud moet aan een ieder antwoord 
kunnen geven, maar vooral dient het op een hoog niveau te staan. Het is

113



ingewijden niet onbekend, dat het tot de beste tijdschriften op dit gebied ter 
wereld behoort. Voor ik over ga tot het beantwoorden van de vragen zou ik 
beginnende liefhebbers willen aanraden andere leden te bezoeken. Contacten 
kan men het beste leggen door zich aan te sluiten bij een vereniging. Via de 
heer v. Soldt ontving ik de eerste vragen. Waar 'ruilen zonder huilen al niet 
goed voor is. Hier zien wij het bewijs, dat het bovenstaande niet overdreven 
is. Het is duidelijk, dat het hart van de heer v. Soldt op de liefhebbersplaats 
zit, maar ook tikt.
De heer J. H. J. te Wijk bij Duurstede vraagt: "Van oudere liefhebbers heb ik 
geleerd dat het geslacht Gymnocalycium er niet goed tegen kan om in de 
felle zon te staan. Volgens deze ervaren liefhebbers hebben planten met 
dichte haren en doorns meer bescherming tegen de zon. Is dat geen verkeerde 
mening? In het artikel "Natuur en Cultuur” , lees ik dat de planten in vlakkere 
gedeelten toch maar heel weinig bescherming genieten van schaduw, of het 
moet zijn dat pampavegetatie wel schaduw biedt. De planten op rotsen lijken 
mij nu ook niet in de schaduw te staan."
Planten van het geslacht Gymnocalycium bestaan voor een groot gedeelte 
uit meer of minder discusvormige, dus vlak groeiende, planten. Gevolg hier
van is, dat zij moeilijk zijn te vinden onder de pampavegetatie, die dikwijls 
uit taaie droge grassen bestaat. De soorten van dit geslacht die groter worden 
— G. schickendantzii wel tot 50 cm! — staan direct onder of nabij struiken 
en geboomte die voldoende schaduw bieden. Nu zou er in onze kassen niets 
aan de hand zijn, want het aantal zonuren en de verminderde kracht ervan op 
onze breedtegraad, zou van weinig invloed zijn, ware het niet ,dat onze plan
ten dikwijls geënt zijn. Hiermee verandert de vorm en structuur. Is de import 
discusvormig of daaromtrent, de geënte plant is omgekeerd peervormig. Hier 
komt nog bij, dat planten op eigen wortel dikwijls slecht groeien en dus 
weinig reserve aan water hebben om weerstand te bieden. Het slechte 
groeien is de reden waarom wij ze enten. Overigens hebben de ervaren lief
hebbers volkomen gelijk als zij beweren, dat dichte haren of doorns bescher
ming bieden. Men ziet bij soorten in het hooggebergte altijd die prachtige 
dichte haar- of doornkruinen. Wij noemen Oreocereus, Lobivia, Sulcorebutia 
enz. Hierbij dient men goed in het oog te houden dat er altijd uitzonderingen 
zijn. Wij delen wel alles in geslachten, doch de natuur "denkt” iets genuan
ceerder dan de mens. Zo vindt men onder totaal andere klimatologische om
standigheden vertegenwoordigers b.v. van het geslacht Echinopsis, Parodia 
e.a. In de kas kan men de gevoelige planten bedekken met een stuk melk
kleurig plastic, de soorten die wel zon verdragen, kunnen dan ongestoord 
verder genieten. Het kweken van cactussen, ook van de andere succulenten, 
is een avontuur. Nimmer kan men met zekerheid zeggen: "Zo en zo moet 
het” . Er zijn wel van dergelijke liefhebbers, maar dat zijn geen "blijvertjes , 
omdat er een regelmatige doorstroming is van planten naar de vuilbak. De 
heer Bommeljé, pas 50 jaar liefhebber en schrijver van een uitstekend boek 
betreffende de succulentencultuur, zei mij bij de aanvang van het nieuwe 
seizoen: "Toch ga ik het dit jaar weer eens anders proberen". Hij bedoelde 
het verpotten en zaaien. Hier ziet men uit dat wij steeds bezig moeten zijn. 
Steeds onderzoeken en daarbij vooral geduld uitoefenen en ervaringen mee
delen aan dit blad. De redacteur zal het gaarne plaatsen. De volgende vraag: 
"Wordt het geen tijd, dat aan het kalken nog meer aandacht wordt besteed, 
want we zien de witkalk maar al te veel bij liefhebbers, zelfs bij hen die hun 
planten altijd in de kas laten staan” , houdt nauw verband met het voorgaande. 
Enige vragen kunnen we tegelijk beantwoorden. Wij laten de vragensteller 
aan het woord en stellen vast, dat hij aardig op weg is zijn ervaringen aan
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ons te vertellen. ” De w aterg ift is ook een belangrijk gebeuren in onze lie fheb
berij. Daar ik dit jaar geen verbrande planten had en veel groei en bloei, 
lijk t het mij, dat ik op de goede weg ben. D oor omstandigheden gedwongen 
heb ik dit jaar een andere methode moeten volgen als vorige jaren. Iedereen 
weet natuurlijk dat het raadzaam is te nevelen, het w ordt in alle boeken ver
meld. Nu wou het bij mij, dat mijn nevelspuit deze w in ter defekt raakte. In 
plaats van te nevelen begon ik in het begin met een klein g ietertje  te sproeien. 
Later werd dit de gewone tuingieter, waarvan ik er la ter ette lijke  's morgens 
uitsproeide. Ik heb dus dit jaar meer gegoten dan ik vroeger deed en ik kan 
niet constateren dat het de planten kwaad heeft gedaan. Mijn volgende vraag 
is of deze manier van gieten is af te raden of niet. O f kan ik toch maar beter 
een volgend jaar nevelen en m inder gieten? Nauw hiermee in verband staat 
het luchten. Door mijn werkzaamheden ga ik 's morgens om zes uur van 
huis. Dan heb ik de planten gegoten en s lu it de ramen. W anneer ik tegen 
v ie r uur o f later thuis kom gooi ik de ramen open. A ls ik dan in mijn kasje van 
3 x 21/ 2 kom, kan de term om eter niet meer hoger. Laatste vraag, benader 
ik hiermee een weinig de natuur of moet ik eerder luchten, o f overdag luchten 
en 's nachts niet en hoe staat het met de luchtvochtigheid, is daar een 
bepaald c ijfe r voor, b.v. to t zover en dan luchten? Ik heb n.l. geen lucht- 
vochtigheidsm eter. Zijn h iervoor c ijfe rs te noemen? Het een staat natuurlijk 
met het ander in verband.”
Het eerste wat ik zou w illen antwoorden op deze vragen is, dat men m oeilijk 
uniforme oplossingen aan de hand kan doen. A lles is sterk van de omstan
digheden te r plaatse afhankelijk. Heeft men veel zon of weinig, grote kas of 
kleine, platte bak, of slechts een als kasje d ienst doend oud aquarium. Maar 
laten w ij uitgaan van het genoemde kasje. Als men ervaart, dat een andere 
methode betere resultaten geeft, waarom die dan niet aangehouden? D it dus 
wat het w ater geven betreft. Cactussen hebben gewoon behoefte aan water. 
Vooral de luchtvochtigheid moet als de tem peratuur hoog is, ook hoog zijn. 
G iet men dan niet dan va lt er niets te verdampen en gevaar voor verbranden 
ontstaat. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan luchten op de dag, maar zeker 
ook 's nachts, op zonnige dagen in lente en zomer wel te verstaan. Ik vind 
n.l. dat een te hoge tem peratuur toch een gevaar inhoudt en nog afgezien 
daarvan is er niet alleen een minimum, maar ook een maximum tem peratuur 
waarmee de groei va lt o f staat. D it ligt zo tussen de 15 en 30° C. U had toch 
ook goede ervaringen met een steeds op lucht staand raam tijdens uw vakan
tie? De luchtvochtigheid is van groot belang voor onze planten. In de groei- 
gebieden is die veel hoger dan men verm oedt. Toen ik terug kwam van mijn 
reis had ik enige T illandsia’s meegebracht. Deze planten groeien in droge, 
warme gebieden aan telefoondraden, in bomen maar ook aan de doorns van 
Trichocereus pasacana, om maar enkele plaatsen te noemen. Z ij hebben het 
verm ogen vocht en voedingsstoffen op te nemen uit de lucht via hun bladen. 
De lucht moet dan wel voldoende vocht bevatten. A lle gingen dood op één 
na. Z ij verdroogden. De luchtvochtigheid was, wat de m eter aangaf van nor
maal 40 to t 70%, o f d ikw ijls onder de 40% . Nadien heb ik gezorgd, dat er 
voldoende w ater aanwezig was om te verdampen. In ieder geval boven 
70% en zie, de laatste Tillandsia leeft nog steeds en maakt nu zelfs knoppen. 
D ikw ijls  hoort men zeggen, dat men moet luchten om de luchtvochtigheid te 
verdrijven. D it is een achterhaalde gedachte. W ij moeten luchten om schom
melingen van de tem peratuur te bereiken, 's nachts laag, op de dag hoog. 
In beide gevallen niet te laag en niet te hoog, dus geen vors t en niet koken. 
Op bovenstaande vragen en antwoorden, is ook de volgende vraag van 
toepassing. Op sommige plaatsen in Zuid-Am erika va lt w einig regen, maar
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de nevel laat e r veel meer w ater achter dan men zou vermoeden. Hoe moet 
je bij benadering dat uitleggen?”
Op sommige plaatsen weinig. Dat is zeer ju is t gezegd. Op de overige plaatsen 
nog m inder en ondanks dat zien de planten er daar in het algemeen goed uit. 
In een w oestijn en half woestijn  va lt zeer weinig regen. De percentages zijn 
resp. van 15 to t 25 mm en 25 to t 50 mm per jaar, waarbij dan nog sprake is 
van een droog en nat seizoen. Kunt U zich voorstellen van w elk groot belang 
de nevels zijn voor de planten in het droge seizoen? V ijftig  en hogere percen
tages zijn bij ons per dag normaal. W aar haalt zo’n plant dan wel w ater van
daan? Komen we w eer op die luchtvochtigheid terug. Tot de droogste gebie
den te r aarde behoren de Poolgebieden. A lle vocht daar kris ta lliseert to t 
sneeuw en ijs. Warme lucht daarentegen kan re latie f veel vocht verdragen. 
Zakt nu na een warme dag de tem peratuur ten gevolge van de uitstraling 
der aarde, dan heeft d it to t gevolg, dat er vocht vrij komt. D it zet zich af op 
planten en stenen, kortom overal waar die warmte nog even w ordt vast
gehouden. D it kennen w ij in ons land toch ook na een mooie zomerse dag. 
Voorwaarde hierbij is dat de lucht helder b lijft ’s avonds. S trijk  met uw hand 
over het gras en U zult voelen, dat het reeds nat wordt. In hoeverre nu de 
cactussen en andere planten in staat zijn d it vocht via bovenaardse planten
delen op te nemen kan ik niet beoordelen, maar ik neem aan dat het mogelijk 
is. W at wel vast staat is dat, en d it verte lde ik ook reeds in mijn verhalen 
over de natuur, het w ater in de aarde opwaarts s tijg t door capilla ire werking 
en het uitdampen aan de oppervlakte ontstaat door uittredende bodemwarmte. 
Nu moeten w ij bedenken, dat dit proces meest iedere avond plaats v indt 
omdat de lucht in de door mij bereisde delen van Zuid-Am erika vrijw e l steeds 
onbewolkt is tegen de avond. Gevoegd hierbij het vermogen van de cactus 
w ater in voorraad te nemen, dan kan men zich indenken, dat de plant als 
het ware geknipt is voor een ve rb lijf in genoemde streken. W ij proberen 
deze omstandigheden te creëren, maar het b lijft bij goed-w illende pogingen. 
W at voor de ene plant of groep goed is, is funest voor de andere. Uw voor
nemen Uw kas te verdelen in zulke aparte afdelingen (gebieden) met een 
eigen klim aatbehandeling is erg goed en wij hopen er m ettertijd op deze 
plaats iets over te horen. Tot slo t een vraag die mijn waarde vragenste ller 
met de w aterg ift in verband meent te moeten brengen. "Een lie fhebber ver
te lde mij dat hij de planten behoorlijk nat hield. Het is een goed middel 
tegen spint beweerde hij. Is dat ju is t? ” Neen, dat is onjuist. Zeker, e r worden 
tijdens het gieten wel een aantal van deze insekten naar de voet van de plant 
gespoeld, maar daar aangekomen gaan zij onverdroten verder met hun ver
nielzuchtige arbeid. Het beste middel tegen sp in t is nog altijd het aanwenden 
van g if en niet (water)gift. W aarschuwing, w eest a ltijd  zeer voorzichtig met 
dat gevaarlijke goedje. Volg steeds de raadgevingen op, die op de gebruiks
aanwijzing staan en last but not least, houdt het verre van kinderhanden!

Leuvensestraat 59, Scheveningen.

Een reis met Friedrich Ritter
langs de kustgebieden van Chili en Peru (VIII)

A. F. H. BUINING

Op 19 januari moesten wij een grote zandige valle i met mul zand oversteken 
om bij een bergreeks te komen. Zig zag ging het omhoog, aanvankelijk over 
een ezelpaadje. Kunt U zich de sensatie voorste llen om dan tenslotte je

116



lunch te gebruiken zittend te midden van de zo zeldzame Copiapo hypogaea. 
De plantjes waren nauwelijks te vinden. De rest van de dag trokken we over 
eindeloos schijnende bergkammen waar we aantroffen, Eulychnia saint pieana 
met haar interessante bloemen, Pyrrhocactus intermedius, P. scoparius, Copia- 
poa bridgesii, C. mollicula en C. serpentisulcata. Het botaniseren en vooral 
het maken van fo to 's  nam nogal veel tijd  in beslag. V lak vóór de afdaling 
troffen we hier Opuntia tunicata aan. Het was reeds avond toen w ij doodmoe 
beneden kwamen. De volgende dag trokken we door w ilde kloven om ten
slotte de groeiplaats te bereiken van Pyrrhocactus pulchellus, die vaak on
bereikbaar in spleten tegen loodrechte rotswanden groeit. Verder trekkend 
konden we die dag nog verzamelen Pyrrhocactus pilispinus en Copiapoa 
cinerascens var. intermedia (syn. C. applanata Bbg.)
V er weg van de grote weg op bergen langs de zeekust ontdekte R itter zijn 
Pyrrhocactus pygmaeus, Copiapoa cinerascens en op een afgelegen berg 
Copiapoa barquitensis. 's Avonds namen we een bad in de koude Humboldt- 
stroom langs het volslagen eenzame strand.

Copiapoa hypogaea 
R itter in de hoge 
kustgebergten in 
C hili.

Foto Buining

De volgende morgen hadden wij de keus, óf terug naar de Pan Americana, 
óf op vrijw el totaal uitgewiste paadjes meer of m inder langs de zeekust naar 
het noorden te rijden. De keus was moeilijk, omdat de laatste 'weg' zeer ris
kant was, hetgeen wel zou blijken. We kozen inderdaad de avontuurlijke 
weg, waarbij we na het passeren van een zeer gevaarlijk mul zandig gedeelte 
in een gebied terecht kwamen waarbij de sporen enige malen op de zeekust 
doodliepen en we weer terug moesten, om verder landinwaarts ons opnieuw 
te oriënteren. D it oriënteren kwam natuurlijk op Ritter neer. Hij liep w eer vaak 
tijden lang, om zich op een heuvel beter te kunnen oriënteren. V oor de zo
veelste keer kwamen we w eer op de kust uit, in d it geval bleken we na meting 
ongeveer 1000 m boven de zeespiegel te zijn aangeland. Een machtig gezicht, 
maar we waren hopeloos verdwaald. Plots stootten R itter en ik tege lijk  op 
kleine cactussen, die vrijw el geheel in de rotsachtige grond waren opge
nomen. Er waren bij nader onderzoek en na het w egkrabben of blazen van 
wat steenslag of stof, groepjes mét en vrijw el zonder dorens. Aanvankelijk 
aarzelden we of het een Thelocephala of een Copiapoa was, maar toch meen
den we tenslotte, dat het hier een onbekende species van Copiapoa moest 
zijn, hetgeen later ju is t bleek te zijn.
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AFD. AMSTERDAM
Onze afdeling had in de maand oktober 
het genoegen de heer Noltee in haar mid
den te hebben. De heer Noltee hield voor 
ons een praatje met een plaatje over de 
Botanische tuin te Heidelberg. Zoals U 
weet, de tuin waar Prof. Rauh zijn planten 
heeft ondergebracht, die hij op zijn vele 
reizen heeft verzameld. Onze vriend Nol
tee heeft daar dia’s gemaakt, die hij ons 
heeft laten zien. Wij waren allen onder 
de indruk van de grote verscheidenheid 
en bizarre vormen. Het praatje dat hij hield 
getuigde van grote kennis van voor ons 
nog geheel onbekende vetplanten.
In november hield ondergetekende een 
praatje over het verschil tussen cactussen 
en gewone planten

A. J. BREDEROO, secr.

AFD. RIJN- EN DELFLAND
Vergadering van 25 maart 1971.
Na het huishoudelijke gedeelte en de ver
loting werd deze avond aandacht geschon
ken aan het verpotten. Alle leden hadden 
tevoren een stencil, gemaakt door dhr. 
v. Vliet, ontvangen.
Er ontstond een levendige discussie over 
het tijdstip van verpotten en over de sa
menstelling van het grondmengsel.
Tegen de zgn. chemie-aarde, waar dhr. v. 
Vliet een voorstander van was, werden 
toch enkele bezwaren geopperd, waaruit 
bleek dat er meer goede methoden be
staan.

Verslag van de vergadering van 15-4-1971. 
Deze avond had een bijzonder accent door 
de komst van de heer Horst, die, over uit 
Brazilië, voor de afdeling Rijn- en Delf
land een inleiding wilde houden. De afde
ling Rotterdam was tevens uitgenodigd. 
De zaal was nagenoeg vol; ongeveer 90 
leden, oude en nieuwe, van beide afde
lingen waren aanwezig.
Na de medelingen gaf de voorzitter het 
woord aan onze gast uit Brazilië.
Dhr. Horst, die met vele cactuskenners uit 
Europa door Brazilië heeft gereisd, was 
blij dit nu eens in Europa te kunnen doen. 
Hij heeft gezien met hoeveel zorg de lief
hebbers de cactussen uit Brazilië en an
dere landen omgeven. In Europa zijn cac
tussen makkelijk te vinden bij de liefheb
bers, in Brazilië moet men er erg veel 
moeite voor doen. Geestig vertelde hij 
over de moeilijke wegen en vindplaatsen 
en vooral over de verbazing van de be
volking, als zij horen dat heel zo’n expe
ditie gaat om cactussen.
Zo kan het gebeuren dat de politie alle 
dozen onderzoekt omdat zij niet kan gelo
ven dat het om die planten te doen is. 
De liefhebber kan dit wel begrijpen. Zeer 
vele mooie soorten zijn er te vinden, 
waarvan de heer Horst fraaie dia's liet 
zien; dia’s zowel van de groeiplaatsen als 
van zijn privé-verzameling.
Het was een buitengewoon mooie avond. 
De voorzitter, de heer v. Vliet, dankte de 
spreker en ook de heer Buining, die bij 
de dia’s assisteerde.

A. M. C. W. KONING, bibliothecaresse

N ieu w e a a n w in ste n  van  de b ib lio theek
A-24 Journal of the Cactus and Succulent Society of America - 1968/ 69 
D-34 Kakteen und andere Sukkulenten - 1969 
D-35 Kakteen und andere Sukkulenten - 1970
GB-17 The Cactus and Succulent Journal of Great Britain - 1969/70
M-3 The Journal of the Mammillaria Society - 1969
M-4 The Journal of the Mammillaria Society - 1970
NJ-11 The National Cactus and Succulent Journal - 1968/'69

V e rza m e lb a n d e n
Met ingang van 1 mei 1971 zullen de verzamelbanden voor Succulenta 
ƒ6,35 per stuk gaan kosten. Deze smaakvol uitgevoerde verzamel
banden kan men verkrijgen door storting van ƒ6,35 per band op giro
nummer 2040053 t.n.v. F. J. van Leeuwen, 2e Maasveldstraat 8, Venlo- 
Blerick. De banden zijn verkrijgbaar voor de jaargangen 1966 t/m 1971. 
Gelieve de verlangde jaartallen te vermelden.
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A. J. Barendregt, Parmentierlaan 13, Am
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|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij ontvingen dit voorjaar meer dan 20.000 nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.

Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.

Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.

SU-KA-FLOR biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W. U eb e lm ann
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107
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karlh e in z uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
Uittreksel uit onze plantenlijst 1970:
Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 

aureilanata var. alba,
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii,
brandegei, brauneana, buchenauii,
cowperae, crucigera,
denudata, dioica, dumetorum,
esperanzensis,
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlil,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. WAIBLINGEN - LILIENSTR. 5

H. E. BORN

t
 A l les voor de cactus- en

orchideeën liefhebber.

G ra tis  catalogus
D-5810 Witten-Bommern, 
E lberfe lderstr. 2, DeutschlandDRUKKERIJ VAN SPIJK N.V.

Postbus 210 - Venlo 
#

Drukker van "Succulenta”

Succulentenkwekerij
H. van DONKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

D. B O U W M A N
Import - Export 

G RO TE SO R TER IN G  C A C T U S S EN  

EN PRIM A VETPLAN TEN  
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f  20,— per jaar met G R A T IS  maandblad "S u c 
culenta” .

Kopie moet uiterlijk de Ie van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Een  n ieu w e  tabel v o o r het g e s la ch t L itho p s I
B. K. BOOM

Lithops staat bij de liefhebbers van succulenten tegenwoordig nogal in de 
belangstelling. Wanneer we zouden afgaan op de verkoop van Lithopszaden 
door het Clichéfonds, zouden de kassen van de liefhebbers wel vol met deze 
zg. levende steentjes moeten staan. Maar zo erg is het in de praktijk niet, 
velen schijnen moeilijkheden te hebben met de cultuur, waardoor vele plantjes 
ontijdig het leven laten.
In 1964 hebben wijlen Dr. de Boer en ik een determinatietabel voor Lithops 
gegeven 1) en het hier volgende opstel is in zekere zin een omgewerkte ver
taling daarvan. De tabel is daarbij ingrijpend veranderd en ik vlei me met de 
hoop, dat die voor het liefhebberspubliek wat handzamer is geworden. Daarbij 
is deze bijgewerkt, zodat alle tot nu toe beschreven soorten en variëteiten 
daarmede te vinden zijn. Bovendien zijn nieuwe afbeeldingen vervaardigd, alle 
naar planten uit de collectie van wijlen Dr. H. W. de Boer, welke zich momen
teel bevindt in de kassen van het I.V.T. te Wageningen.
Men zou nu kunnen denken, dat we alles wel van Lithops afweten, alle soorten 
zijn mogelijk wel gevonden en in onze verzameling aanwezig. Maar niets is 
minder het geval. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe vindplaatsen ontdekt en 
daarbij is gebleken, dat de variatie van de soorten veel groter is dan men tot 
nog toe had aangenomen. Het is zelfs zo, dat het de vraag is of we de be
schreven variëteiten wel zullen kunnen handhaven. Het is toch niet juist van 
een soort enige variaties te benamen en een veel groter aantal variaties tot de 
normale variabiliteit te rekenen. Maar doordat eerstgenoemden in cultuur ge
komen zijn en daarbij een in het algemeen vrij grote graad van constantheid 
vertonen, zijn deze onder namen in cultuur gebleven en worden ze als zodanig 
verhandeld.
Veldstudie zal moeten uitmaken in hoeverre het te verdedigen is namen te 
geven aan bepaalde variaties en zo lang deze veldstudie nog niet voldoende is 
doorgevoerd en een studie ter plaatse nog niet is verricht, zullen we het moe
ten doen met de bestaande benaming. Ook zijn in de natuur verscheidene 
exemplaren gevonden, die in kenmerken tussen bekende soorten in staan, 
waardoor de onderscheiding daarvan op losse schroeven is komen te staan. 
Ik ben er van overtuigd, dat we nog lang niet aan het einde zijn van de 
vondsten en dat het dus nog veel te vroeg is conclusies te trekken. Het is zelfs 
niet ondenkbaar, dat de gehele indeling van het geslacht Lithops gewijzigd 
zal moeten worden.
Prof. D. T. Cole te Johannesburg is wel degene, die het meest actief aan veld
studies doet. Hij reist het gehele verspreidingsgebied van Lithops af en neemt 
de variaties die hij tegenkomt, zo veel mogelijk mee, zodat hij over een grote 
collectie wild materiaal beschikt.
Al heb ik nu een nieuwe tabel samengesteld, toch zal wel blijken, dat de 
identificatie der soorten en variëteiten niet zo gemakkelijk is; ze lijken vaak 
veel op elkaar en de onderscheidende kenmerken zijn niet altijd duidelijk te 
omschrijven. Vooral met de kleuren is dat niet gemakkelijk, deze wisselen 
naarmate men de planten vochtiger of droger kweekt, meer of minder in de 
zon zet. Dan is er nog al wat variatie: zelfs lichamen van één zodevormend 
exemplaar kunnen verschillend zijn en het is dus sterk af te raden Lithops per

1) H. W. de Boer & B. K. Boom, An analytical key for the genus Lithops, in Nat. Cact.
& Succ. J„ 19: 34-37, 52-55 (1964).
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stuk te kweken. W il men determinatie m ogelijk maken dan zal men een pot of 
een zaaitest met planten van één soort o f varië te it moeten bezitten. Op onover
komelijke bezwaren kan d it niet stuiten, want de planten zijn maar klein, ze 
nemen w einig ruimte in en ze zijn gem akkelijk d.m.v. zaaien in w at grotere 
hoeveelheden te kweken.
Maar, zoals gezegd, velen schijnen het kweken van Lithops m oeilijk te vinden 
en ik kan hun niet beter aanraden dan er eens wat oudere jaargangen van 
Succulenta op na te slaan; daar kan men alles over de cu ltuur vinden. M oeilijk 
is het beslist niet, men moet alleen weten w at en wanneer men een en ander 
moet doen of laten.
Nu is er na het verschijnen van onze tabel (1964) wel w eer nieuwe literatuur 
gepubliceerd; veel nieuws heeft deze niet opgeleverd; het belangrijkst is wel 
de dissertatie van B. FEARN 2), die evenwel to t nu toe nog niet is gepubli
ceerd. Hij heeft zich voornam elijk gebaseerd op het materiaal en de kennis van 
Dr. de Boer en hij schrijft, dat hij met onze tabel niet kan werken en hij geeft 
een andere. M aar helaas kan ik met zijn tabel niet overweg en daar b lijk t nu 
wel uit, hoe persoonlijk zulke tabellen zijn. D it is toch een van de redenen 
geweest, waarom ik van de conventionele wijze van tabellen-maken ben afge
stapt en overgegaan ben op een modernere, waarvan ik alleen maar hoop, dat 
die beter en gem akkelijker to t het doel zal leiden.
Ik heb me bij deze tabel geheel gedistantieerd van een groepering van soor
ten; daarover is nog al wat te doen geweest. W ij zijn destijds uitgegaan van de 
indeling van SCHWANTES 3), die het geslacht verdeelde in geel- en w itbloe- 
mige soorten. Hoewel het zeer aanvechtbaar is een indeling te baseren op 
bloemkleur, zeker sedert e r w itbloeiende vormen zijn gevonden van geel- 
bloeiende soorten (L. lesliei f. albinica), hebben we die toch gehandhaafd, 
omdat het tabellarisch goed voldeed. Trouwens, bij het geven van een tabel om 
soorten te identificeren, behoeft een natuurlijke indeling geen rol te spelen. 
V oor een liefhebber kan het bloem kenmerk wel eens vervelend zijn, omdat 
men vaak geen bloemen bij de hand heeft, maar men kan aan dit bezwaar 
gem akkelijk tegem oet komen door tijdens de bloei de bloem kleur achter op 
het e tiket te vermelden.
FEARN hanteert een ander kenmerk, nl. het al o f niet aanwezig zijn van een 
venster; hij b lijft dus in het voetspoor van NEL 4). Naar mijn mening is ook 
d it kenmerk onbetrouwbaar, omdat er verscheidene soorten zijn die alle over- 
gangen vertonen van af- naar aanwezigheid van het venster.
Om het gebruik van de tabel gem akkelijker te maken vo lg t nu eerst een over
zicht van de kenmerken waarom het gaat.
Lithops-planten bestaan u it één of meer lichamen, die zodevorm end verenigd 
kunnen zijn. De lichamen zijn gevormd uit 2 bladen, die tegenover e lkaar staan 
en die dik en gezwollen zijn, gevuld met w aterhoudend w eefsel. Het boven
einde van de achterzijde is verbreed en staat gew oonlijk horizontaal; men 
noemt dit verbrede gedeelte: de topvlakte. Dat is het deel, dat voo r de toe
schouwer de plant uitmaakt; daarin zitten de meest belangrijke kenmerken, 
leder jaar (in de voorzom er) groe it er tussen beide bladen een nieuw bladpaar

2) B. Fearn, An investigation into the taxonomy and phytogeography of the genus 
Lithops N.E.Br., Thesis (niet gepubliceerd), 439 p. (1969).
B. Fearn, New combinations and an analytical key for the genus Lithops in J. Cact. 
& Succ. Soc. America 41: 89-93 (1969).

3) G. Schwantes, The Lithopiae, Nat. Cact. & Succ. J. 6: 58 (1950), 7: 1, 23 (1951)

4) G. C. Nel, Lithops, Stellenbosch (1946)
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en wel loodrecht daarop; de spleet van het nieuwe lichaam staat dus 90 ° op 
die van het oude.
In de zomer w ord t tussen de bladen de bloem gevormd. De bladen zijn ge
w oonlijk  voor een deel met e lkaar vergroeid. Bij zaailingen is deze vergroeiing 
vrijw el vo lledig gezien de korte spleet, leder jaar w ordt de spleet groter en 
na een jaar of 4 is de volwassen plant gevormd.
De spleet kan voo r de determ inatie belangrijk zijn; w ijken de bladlobben sterk 
uiteen, dan is de spleet gapend; sluiten ze nauw aaneen, dan is er van een 
spleet niet veel te zien: een smal lijntje geeft aan, waar de lobben tegen elkaar 
zitten. Bij de meeste soorten evenwel is de spleet enkele mm breed. Toch is 
d it kenmerk niet a ltijd  even gem akkelijk te hanteren. Er zijn soorten, waarbij 
de lobben meer o f m inder uiteenwijken (L. herrei) en die kan men dan wel 
onder beide gevallen in de tabel vinden. Verder is dit kenmerk in het voorjaar 
en in de voorzom er niet te gebruiken: dan verschijnen de nieuwe lichamen en 
de oude lobben w ijken daarvoor verder uiteen dan zij eerst deden. Het is dan 
wel zeer gewenst verscheidene planten te bekijken, omdat het vaak voorkom t, 
dat bij enkele de nieuwe lichamen al zichtbaar zijn, bij andere nog niet.
Aan de topvlakte zijn ook verscheidene kenmerken te zien. A llereerst is er het 
venster; soms is het afwezig (L. schwantesii), soms nauwelijks zichtbaar (L. 
meyeri), soms is het geheel gaaf en doet het zich voor als een grote door
schijnende plek in de topvlakte (L. virid is). Vaak zijn er gedeelten van de 
oorspronkelijke opperhuid blijven zitten, die we eilanden noemen; soms zijn er 
veel van die eilanden, soms ook weinig. De rangschikking en de kleur van die 
eilanden vormen dan belangrijke kenmerken. Soms is ook het venster vertakt 
en d it kan dan bandvormig zijn (L. bella), soms waaiervorm ig of boomvormig 
(L. lesliei), soms is de vertakking w illekeurig.
Vaak zijn de eilanden zo groot, dat er alleen maar groeven over zijn. Al zit er 
meestal wel een venster in die groeven, wanneer dit onzichtbaar is zeggen we 
toch dat dan de topvlakte geen venster heeft.
Verder zijn er in de topvlakte nog al eens ronde, doorschijnende punten waar 
te nemen, men zou ze ook wel m ini-vensters kunnen noemen. Ze zijn groen
achtig of blauwachtig van kleur en hun verspreiding over de topvlakte is voor 
de soorten en variëteiten karakteristiek. Soms zijn ze regelmatig over de 
gehele topvlakte verspreid (L. localis), soms zijn ze gerangschikt in bepaalde 
figuren (L. pseudotruncatella), soms ook is van een bepaalde rangschikking 
geen sprake (L. franciscii). Ze zitten soms ook wel in het venster (L. localis 
var. terrico lor). Dan zijn er nog de zg. blauwe punten, dat zijn miniatuurvensters 
die even onder de opperhuid liggen en die dus daar doorheen schijnen. Ze 
komen maar bij enkele soorten voor (L. schwantesii).
Karakteristiek kan ook de rode o f bruine tekening op de topvlakte zijn. Soms 
zijn er rode punten (L. dinteri), soms rode streepjes (L. franciscii), soms zijn er 
lijnen, die al o f niet onderbroken van de spleet naar de rand lopen; vaak liggen 
deze lijnen in groeven en ze zijn nog al eens vertakt, waardoor ze een karak
teristieke aanblik aan de topvlakte verlenen (L. mennellii).
De kleur van de lichamen is m oeilijk te beoordelen, want daarin is ook bij één 
en dezelfde soort veel variatie. Toch kan er meestal wel iets van gezegd 
worden en ik heb dan ook zo nauwkeurig m ogelijk aangegeven hoe het met de 
kleuring is gesteld.
Aan de bloemen zitten behalve de kleur van de kroonslippen ook nog wel 
kenmerken; zo diene men na te gaan, in hoeveel slippen de kelk is verdeeld; 
het kunnen er 5, 6 of 7 zijn. Meestal zijn het er 5 en het is verstandig dit aantal 
tijdens de bloei achter op het e tiket te schrijven. D it aantal is trouwens 
gem akkelijk vast te stellen.
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Ook de zaden kan men nog bij het determ ineren betrekken: er zijn grotere en 
kleinere zaden, met een loupe is d it wel te zien. Maar om dat kenmerk te 
gebruiken is veel oefening nodig.
Eenvoudiger is te beginnen met de zaden te te llen; dit is voor één keer wel 
een heel werk, maar men doet het voor de toekom st. O ok bij het verkopen 
kan men hiervan veel plezier hebben. Met meet dan bepaalde aantallen (bv 
500) in een smal buisje af, w aarbij men dan met streepjes aangeeft to t waar 
het betreffende aantal zaden bij iedere grootte reikt.

Zo onderscheidt men 5 zaadgroepen:

1. 1500 - 2000 zaden per cm3 (L. lesliei)
2. 4000 - 5000 zaden per cm3 (L. schwantesii)
3. ±  7000 zaden per cm3 (L. bella)
4. ±  10000 zaden per cm3 (L. optica)
5. ±  15000 zaden per cm3 (L. deboerii)

(w ordt vervolgd)

Sulcorebutia mizquensis Rausch

WALTER RAUSCH

Op vele groeiplaatsen van Sulcorebutia v indt men planten, waarvan men niet 
d irect zeggen kan, dat het een bekende species is, of dat hier iets nieuws 
groeit. Zo vonden wij in 1965 (mijn begele ider was toen Ing. M arkus) bij 
Mizque in Bolivië op een berg een kleine Sulcorebutia, waarvan w ij niet on
m iddellijk zeggen konden of het een Sulcorebutia vertic illacantha, taratensis, 
sucrensis, of een eigen goede soort was.

Sulcorebutia misquensis Foto Kurt Streiter
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Sulcorebutia misquensis Foto Kurt Streiter

In de jarenlange zelfde cultuurom standigheden met de andere genoemde 
species samen, hebben deze plantjes uit M isque in hun eigen typische karakter 
behouden, zodat er alle aanleiding was om deze species te beschrijven als 
Sulcorebutia misquensis in Kakteen und andere Sukkulenten, 1970, pp. 102/ 
103. Ze onderscheidt zich van de andere bekende soorten door haar eigenaar
dige bedoorning, die als een dak met pannen dicht tegen de plant gedrukt 
aaneengesloten, meestal naar beneden gericht, is gesteld.
W ij w ilden op de omliggende bergen nog meer exemplaren verzamelen, maar 
vonden er geen meer, zodat het groeigebied slechts to t een enkele berg be
perkt bleef. Ze groe it daar samen met Lobivia pojoensis var. grandiflora en 
Parodia hausteiniana, w ier groeiplaats zich ook beperkt to t deze ene kleine 

bergwand.
Sulcorebutia m isquensis zal door haar zeer geringe groeigebied en vooral 
doordat ze door haar zeer kleine afmetingen nauwelijks te vinden is, niet 
gem akkelijk weer verzameld worden. Maar geënt geeft ze gelukkig gemakkelijk 
spruiten, zodat deze kleine plant met haar eigenaardige habitus een zeer 
geliefd kleinood is in onze verzamelingen.

Enzianweg 35, 1224. W ien/Aspern, Oostenrijk.
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O m trent C e ro p e g ia ’s

J. J DE MORREE

Toen ik eind september mijn Rhipsalissen en Ceropegia’s naar binnen haalde 
vanwege verwachte nachtvorst, bemerkte ik in een Ceropegia debilis enkele 
vruchten.
Het was wegens ruimtegebrek in de kas dat de hangers naar buiten waren 
verhuisd. Ze hadden de hele zomer in de takken van een meidoorn gehangen, 
zodat ze niet aan de directe zonnestralen waren blootgesteld.
In de kas waren voorheen nog nooit vruchten verschenen. Hiervoor is wel 
een eenvoudige verklaring te vinden.
De Ceropegia’s zijn nauw verwant aan de Stapelia’s; zij behoren beide tot de 
familie der Asclepiadaceae.
De Ceropegia’s hebben de aasgeur ook met de Stapelia’s gemeen, al is deze 
veel zwakker en zij wil ook nog wel eens ontbreken (de verwante Hoya 
carnosa heeft zelfs een aangenaam zoete geur).
De aaslucht heeft een sterke aantrekkingskracht op vliegjes die hun eieren 
op aas deponeren. Zij worden door deze geur misleid en komen op de 
bloemen af.
In de kas had dit lokmiddel geen effect doordat hier geen insecten konden 
komen, maar in de buitenlucht kwamen ze in groten getale opzetten.

Het merkwaardige bestuivingsproces der Ceropegia's (en der Asclepiadaceae 
in het algemeen) gaat als volgt in zijn werk:
De aasgeur die uit de bloem opstijgt, lokte de vliegjes, die dan via de bloem- 
buis naar het binnenste van de bloem kruipen. Hier zuigen zij de honing op 
en leggen hun eieren. Bij het honingzuigen steken ze hun snuit tussen twee 
stuifmeelklompjes door. Deze stuifmeelklompjes zijn verbonden door een 
klemmetje (fig. 1).
Als de vlieg verzadigd en niets vermoedend zijn snuit terugtrekt slaat dit 
klemmetje zich vast aan de snuitpunt en tegen wil en dank moet de vlieg de 
stuifmeelklompjes met zich meesjouwen.
Heeft de vlieg een Ceropegiasoort met wijde bloembuis getroffen, dan kan 
hij ongehinderd naar een andere bloem vliegen.
Als hij hier weer honing zuigt, raken de stuifmeelklompjes de stamper en 
laten los. Wat de vlieg betreft is het werk dan gedaan en de bestuiving is tot 
stand gekomen.
Heeft de vlieg echter een Ceropegiasoort uitgezocht met een nauwe bloem
buis (C. woodii) dan kan hij niet meer uit de bloem komen, doordat neer
hangende haren hem dat verhinderen. Hij moet dan een dag wachten tot 
deze haren verlept zijn voordat hij weer naar buiten kan. Ook kan hij door 
zelfbestuiving tijdens zijn verblijf in de bloem, de plant bevruchten.
Bij Stapelia’s en andere Asclepiadaceae geschiedt de bevruchting eveneens 
met deze klemmetjes.

Door enig denkwerk kan men de ontwikkelingslijn in de evolutie van Cer. en 
Stap. achterhalen, al blijft dit natuurlijk theoretisch (zie fig. 2).
Het theoretische ligt vooral in het feit dat we niets van de gemeenschappelijke 
voorouder afweten (uitgestorven?). Ook is er geen specifieke reden aan te 
wijzen waarom de kroon.bladeren in de loop van de tijd vergroeid zijn geraakt.
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Verklaring:

Vanuit de gemeenschappelijke voorouder zou een vorm ontstaan waarbij de 
bloem niet meer geheel opent, maar de kroonbladeren vergroeid raken (vorm
O-
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Bij vorm II voltrekt zich dan een verlenging van de bloembuis. Een heden
daagse Ceropegia die hierop lijkt is C. stapeliaeformis.
Door vergroeiing van de bloembladtoppen ontstaat vorm III, met als heden
daagse vertegenwoordigers C. fusca en ampliata. Uit die derde vorm ont
wikkelt zich dan een vorm die op de huidige soort C. woodii lijkt.
Het eindpunt wordt bereikt met een vorm die overeenkomt met de zeer 
merkwaardige Ceropegia sandersonii (valschermlantaarnplantje). Van de eer
ste vorm bestaat tegenwoordig geen voorbeeld; dit is de 'missing link’ in 
deze theorie.
Men maakt een grote fout door te denken dat uit C. stapeliaeformis, C. fusca 
zou ontstaan en uit deze in de loop der eeuwen C. woodii. Een juistere ziens
wijze is, dat er een ontwikkeling heeft plaatsgehad bij de hypothetische vormen 
van vorm tot vorm (I, II, III enz.); zie hiervoor figuur 3.
Deze oervormen kennen we nu niet meer op aarde. Elke vorm heeft zich 
echter gespecialiseerd en door de evolutie is hij uiteindelijk tot de heden
daagse vorm geworden.
Een probleem waarmee ik blijf zitten is de vraag waarom er maar 2 koker- 
vruchten aan een bloem komen terwijl de hele bloem vijftallig is.
(5 bladeren, 5 steriele bloembekleedselen, 2 x 5  stuifmeelklompjes, 5 bloem- 
slippen).

Prins Frederiklaan 16, Breda

Een  zo m e rs  a lte rn a tie f vo o r de k a s
FRANS NOLTEE
Inleiding:
Toen ik in het voorjaar van 1968 in Zeeland kwam te wonen stond ik voor het 
probleem hoe ik mijn planten moest herbergen. Tot dan toe waren ze onder
gebracht bij enkele behulpzame vrienden, maar nu ik over een tuin beschikte 
wilde ik ze uiteraard graag 'bij de hand’ hebben. Aangezien het echter niet 
mogelijk was meteen een kas te bouwen besloot ik tot wat toen min of meer 
een noodoplossing leek. Ik had eens iets gelezen over de kweekwijze van de 
Zwitser Schutzbach, die zijn planten kweekte in een soort platte bak op 
poten en met open zijkanten. Na enkele jaren ervaring met deze wijze van 
kweken wil ik daarover graag iets in ons blad vertellen.
Voor- en nadelen:
Misschien hoort u ook tot degenen die een kas beschouwen als de beste 
omgeving voor succulenten in onze streken, ’s Winters is dat inderdaad voor 
het overgrote deel van onze planten waar. ’s Zomers echter heeft de kas een 
aantal forse nadelen.
In de eerste plaats neemt het glas een belangrijk deel (zowel kwalitatief als 
kwantitatief) van het licht weg. Hierdoor verliezen vele planten hun oor
spronkelijke vorm en kleur en dus een groot deel van hun schoonheid.
Ten tweede zijn de planten in de kas niet alleen verstoken van de regen, 
maar ook van de dauw, die in de natuur zo'n grote rol in het leven van de 
plant speelt.
Tenslotte werkt het glas als een ’warmteval’: de warmtestralen kunnen wel van 
buiten naar binnen, maar niet andersom. Hierdoor ontstaat snel oververhitting 
in de kas, doordat de temperatuur kan oplopen tot 50° C en hoger.
De eerste twee bezwaren zijn te ondervangen door de planten gedurende de 
zomermaanden in de gewone platte bak te kweken. Het probleem van de 
warmtestuwing blijft echter bestaan zolang de bak met glas gedekt is.
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De platte bak heeft bovendien nog als bezwaren:
1. Het ongedierte-probleem  in de vorm van slakken en pissebedden, die 

gem akkelijk bij de planten kunnen.
2. Men moet altijd gymnastische toeren verrichten om bij zijn planten te 

kunnen. Vooral voor oudere mensen kan dat bezwaarlijk zijn.
Het type bak dat hier beschreven w ordt kent al deze bezwaren niet. Het enige 
echte nadeel ervan is, dat de planten ’s w inters overgebracht moeten worden 
naar kas o f woning.
In het tabelletje hieronder zijn alle voor en tegens nog eens overzichte lijk  
gerangschikt.

voordelen

toetreden zon 
toetreden dauw en regen 
goede bereikbaarheid planten 
stookm ogelijkheden

kas

0
00

gewone platte bak

0
0

0

open bak

0
0
0

nadelen

last van slakken, pissebedden 0
last van vogels, katten — 0 0')
last van wolluis 00 0 —

gevaar voor nachtvorst — 0 —

warmtestuwing 00 0 —

J) mits men de zijkanten bespant met kippegaas. Anders 00.

Ervaringen:
In Zeeland, met zijn gematigde klimaat, zette ik mijn planten al half april! 
buiten. V oor de meest delen van ons land lijk t half mei echter verstandiger. 
Het gevaar van nachtvorst kan men verm inderen door in het begin rondom 
glas of plastic aan te brengen. Het fe it dat de planten zover boven de grond 
staan is overigens op zich al een hele beveiliging.
G ew oonlijk zullen de planten buiten kunnen blijven to t half oktober en soms 
zelfs nog wat langer. A lleen bij een erg nat o f koud najaar moet u ze eerder 
naar binnen halen.
Het volle p ro fijt is uit deze kweekwijze slechts te trekken wanneer u het glas 
zo weinig m ogelijk op de bak legt. In de praktijk  betekent dat, dat u slechts 
moet dekken wanneer voor langere tijd  regen w ordt verwacht.
Het is w erke lijk  verbazend hoe vele planten opknappen als ze buiten gekweekt 
worden. Dat zien we ook bij gebruik van de gewone platte bak, maar bij de 
open bak worden de planten nog harder. En harde planten krijg t u niet alleen 
m akkelijker de w inter door, maar ook vertonen zij de meeste gelijkenis met de 
planten in de natuur. De meeste lezers zullen het wel met me eens zijn dat 
vele in de kas gekweekte succulenten het niet halen bij de schoonheid van 
de w ilde plant.
Een duidelijke illustratie  van het bovenstaande werd gevormd door Cotyledon 
(Adrom ischus) shaferiana (zie Succ. ju li 1969). De plantjes die ik van deze 
soort had stonden eerst in de kas van mijn vriend Arie de Graaf. A ldus ge
kweekt zijn de blaadjes groen met nauwelijks enige tekening. Al heel kort 
nadat de planten in de open bak waren geplaatst kleurden de blaadjes bruin
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en vertoonden ze een fraaie tekening van roodbruine streepjes. Nu ik door 
omstandigheden gedwongen mijn planten weer in een kas moet kweken 
hebben de plantjes hun 'prachtkleed' weer afgelegd. De schoonheid die zij in 
de bak vertoonden is daarmee voor het grootste deel verloren gegaan. 
Kunnen nu alle succulenten op deze wijze gekweekt worden? Voor het meren
deel van onze planten kan deze vraag bevestigend worden beantwoord. U it
zondering zijn de meeste soorten uit M adagascar en O ost-A frika  (Adenia, 
Adenium, Cissus, Pachypodium enz.). De oorzaak zal wel zijn dat voor deze 
planten de nachten vaak te koud zijn.
Een tweede groep uitzonderingsgevallen w ordt gevormd door die planten die 
niet tegen de fe lle  zon kunnen (Haworthia, Gasteria, sommige Aloë s en 
Euphorbia's, Conophyten e.d.). Met cactussen heb ik geen ervaring, maar men 
mag aannemen dat ook daarvan de meeste deze kweekwijze graag zullen 
'aanvaarden'.

C onstructie:
O ver de constructie  van de open bak zal ik kort zijn. Ten eerste omdat ik zelf 
niet zo erg technisch ben en ten tweede omdat de tekening duidelijk het prin
cipe weergeeft. Het is het handigste om de bak zo te bouwen dat hij gedekt 
kan worden met eenruiters. Deze zijn in enkele afmetingen te koop (de meeste 
zijn ±  0.80 x 1.50 m). Vooral in het maandblad 'Groei en B loei’ staan nogal 
eens adressen waar deze te verkrijgen zijn.
Het verd ient wel aanbeveling het hele geval te behandelen met een conser
veringsm iddel. Oud en beproefd is Copperant, dat zowel kleurloos als in 
verschillende kleuren te koop is.
De 'bodem ' van de bak kan vervaardigd worden uit panlatjes of uit bijv. 
eternietboard. D it laatste materiaal laat zich heel gem akkelijk bewerken (in
krassen en ombuigen). Het is echter vrij dun zodat het goed ondersteund 
moet worden. Vanwege de betere drainage geef ik de voorkeur aan latjes. 
Als u eternietboard neemt kunt u hier en daar wat gaatjes in de plant boren.
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J u li - a lle r le i

In oude boeken over het kweken van cactussen geldt deze maand als hèt 
tijdstip  waarin geënt moet worden. W ij zouden liever w ilien zeggen, dat ook in 
deze maand geënt kan worden. Het is een bekend verschijnsel, dat vele 
cactussen tijdens het warmste deel van de zomer een soort rustperiode 
doormaken. Na de sterke groei tijdens het voorjaar, vo lg t dan de periode 
waarin de zon op zijn fe ls t schijnt. De planten reageren hierop door een 
groeipauze te beginnen. Omdat w ij cactussen als regel in ons klimaat onder 
glas kweken, worden zij door deze fe lle  zom erhitte als het ware gedwongen 
zich hiertegen te beschermen. D it doen zij in hun vaderland ook. In een rust- 
situatie zijn zij veel m inder kwetsbaar.
Indien uw cactussen inderdaad in de volle  zom ertijd geringere groeineigingen 
gaan vertonen, moet u het w ater geven ook naar rato verm inderen, dus niet 
geheel nalaten. In een dergelijke hete periode kunt u de planten dan na 
zonsondergang nevelen of met een fijne broes overgieten. Om dat in een 
dergelijke periode ook de onderstammen minder sterk zullen groeien en 
meestal wat slapper worden, enten w ij bij voorkeur in de maanden mei en 
juni, als de onderstam flink  krachtig aan de groei is en dus hard aanvoelt. 
Wil o f moet men toch in ju li enten, dan is het geraden de onderstam op de 
hardheid goed te controleren. Vooral tijdens dergelijke droge, warme en 
zonnige perioden neme men de ramen van de platte bak, zowel overdag als 
's nachts. De nachtelijke nevels trekken dan over de planten, die dan niet 
gebroest o f geneveld mogen worden. Zodra zich echter koeler of kouder weer 
aankondigt moeten de ramen er weer op. Vooral indien d it gepaard gaat met 
regen. In dat geval uiteraard alles goed op lucht zetten. De zaailingen van dit 
voorjaar kunt u in deze maand goed verspenen, indien d it gewenst is.
Ons devies is nu zoveel m ogelijk licht, zon en frisse lucht. U zult versteld 
staan van de prachtige ontw ikkeling in de platte bak. M aar houdt u ook het 
ongedierte in de gaten. Dat verm enigvuld igt zich in de zomer razend snel. 
O ok vele vetplanten vertonen deze maand een m inder sterke groei. Deze 
moeten dan uiteraard ook m inder w ater krijgen. Aan het einde van de maand 
zullen sommige Conophyten aanstalten gaan vertonen uit hun zomerslaap te 
ontwaken. De planten die dat doen moeten dan gegoten worden. De overige 
moeten nog droog gehouden worden.

Een  re is  m et F r ie d r ich  R itte r
la n g s  d e  k u s tg e b ie d e n  v a n  C h ili  en  P e ru  (IX )

A. F. H. BUINING

De ellende van verdwaald zijn werd even vergeten, maar toen moesten we 
toch op de een of andere manier verder. We doken dus omlaag de ondiepe 
dalen in, op goed geluk naar het noorden koersend.
Een pad was er niet meer en to t overm aat van ramp raakte de auto op een 
gegeven moment volkom en vast in diep mul zand. Het was midden op de 
dag en zinderend heet. Vol moed begonnen we alle drie de banden vrij te 
graven en vervolgens sleepten we overal stenen van de rotsen aan die ge
lukkig in. de buurt waren, om de mulle gaten op te vullen. Na enige uren 
zwoegen gelukte het R itter toch de auto uit het gat te krijgen op wat vastere 
bodem. Toch bleef het zeer gevaarlijk. Gelukkig kregen we w eer een op-
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fr isse r toen we een zeldzame cristaat vonden van Copiapoa columna alba, 
waarbij we ook aantroffen Thelocephala malleolata. Ik besloot vooru it te lopen 
om aan R itter aan te geven waar de mulle zandige stukken waren. Zo kwamen 
we tenslotte w eer op een soort zandweggetje terecht, dat R itter kende en 
we kwamen dan ook spoedig in een uniek v lak veld aan waar duizenden 
Copiapoa columna alba’s stonden als kleine pinguins. Een fantastisch gezicht 
al deze so lita ir staande 'menhir' beeldjes daar te zien.
Omdat verder op d icht bij zee een verlaten goudmijn was, konden we veilig 
verder rijden en Copiapoa longistaminea en C. grandiflora verzamelen. De 
manier om daarna aan zee bij een vissershut te komen was e igenlijk  niet ge
sch ikt voor een auto. We moesten door een ravijn rijden waarvan de wanden 
iets verder van e lkaar stonden dan de breedte van de auto. De weg ging 
daar over allerle i rotsblokken, zodat we weer doodsangst uitstonden om 
hopeloos vast te raken. Om w erke lijk  interessante planten te vinden moet 
men eenvoudig bepaalde soms zeer gevaarlijke ris ico ’s nemen. Enfin we 
kwamen er door en ook op de plaats, van de andere kant bereikbaar, waar 
Hutchison destijds zijn Pyrrhocactus taltalensis verzamelde. Na enkele klim 
partijen te voet bracht R itter mij bij zijn Eriosyce rodentiophilla en Copiapoa 
hornilloensis, uiterst zeldzame planten. Verder op kwamen we bij de groe i
plaats van Thelocephala esmeraldana.

Dicht bij zee in een vallei met losgespoelde rotsblokken kwamen we voor 
die dag aan ons einddoel en doodmoe kropen we onder de dekens, nadat 
mijn vrouw  een maal bereid had. De volgende morgen bleek de vissershut 
verdwenen te zijn. Om Copiapoa columna alba var. nuda en C. rupestris te 
verzamelen moesten we een zeer steile berg beklimmen. De ellende was, dat 
er aan de rotsen geen houvast was en ik vaak op mijn buik voorzichtig  over 
losse steenslag omhoog moest schuifelen. Tenslotte boven gekomen hadden 
we een schitterend uitzicht over de zee. Er stonden daar boven prachtige 
exemplaren van Copiapoa columna alba var. nuda, maar Ritter, die natuurlijk 
veel eerder boven was dan ik, had al klauterend geconstateerd, dat Copiapoa 
rupestris verdwenen was. Goede raad was duur, zodat we tenslotte besloten 
om maar weer naar beneden te gaan, waar mijn vrouw  ons met een maal zou 
opwachten. Ze lf zag ik zó op om dezelfde weg weer naar beneden te gaan, 
dat ik besloot tegen het advies van R itter in, langs een ravijn, dat ontstaan 
was door vroegere zware regenval, naar onderen te klauteren. Aanvankelijk 
ging het goed. Er waren wel loodrechte stukken van soms zeker 10 meter, 
maar daar had ik in ieder geval houvast aan stevige rotsblokken. Maar, zoals 
R itter al voorspeld had, daar stond ik na veel klauteren ineens voor een stuk 
loodrechte afgrond van zeker 100 meter diep. Afdalen was daar onm ogelijk 
op je eentje. Ontmoedigd zette ik mij op een rotsblok neer keek eens 
rond en ontdekte to t mijn stomme verbazing een paar groepen Copiapoa’s 
die zeer beslist C. rupestris moesten zijn. Na een paar fo to  s genomen te 
hebben, een plant uitgegraven en in mijn rugzak bij de fototoeste llen gestopt 
te hebben, klauterde ik wat hogerop om contact te krijgen met Ritter. Na veel 
geschreeuw verscheen hij ergens op een top. Op mijn roep, dat ik toch 
Copiapoa rupestris gevonden had, schreeuwde hij dat d it vrijw e l onm ogelijk 
was, maar toch kwam ook hij door het ravijn naar beneden en constateerde 
dat d it inderdaad zijn beschreven Copiapoa rupestris was. W eliswaar met 
frisse moed na deze zeldzame ontdekking, moest ik toch weer een paar hon
derd meter stijgen en toch weer die ellendige steile steenslag afdaling maken. 
Er gebeurden geen ongelukken en we kwamen veilig  beneden aan.
Het cactusgebied ten zuiden van Taltal is zeer interessant. Er komen daar
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meer of minder zeldzaam voor, Pyrrhocactus occultum (thans zeer zeldzaam 
geworden door het wegvreten van ezels), Copiapoa desertorum, C. cinerea 
en C. rubriflora. Vooral C. cinerea maakt prachtige groepen. Vaak veel dieper 
landinwaarts op hoge bergen vonden wij na lange wandeltochten en klauter- 
partijen, Pyrrhocactus cachitaensis (syn. hankeana var. taltalensis?) en de 
variëteit flaviflorus, voorts Eulychnia breviflora var. taltalensis, Trichocereus 
fulvilanus en Copiapoa montana.
Van de volgende species novae gepubliceerd in Succulenta 1971 zijn de holo- 
typen gedeponeerd in het herbarium van de Stadtische Sukkulentensammlung, 
te Zürich, Zwitserland:
Frailea friedrichii Buining et Moser; Succ. 1971, p. 25;
Frailea ybatense Buining et Moser; Succ. 1971, pp. 46/47;
Frailea concepcionensis Buining et Moser; Succ. 1971, pp. 49/50;
Frailea ignacionensis Buining et Moser; Succ. 1971, pp. 63/64;
Frailea cataphracta (Dams) Br. et R. var. tuyensis Buining et Moser; Succ. 
1971, pp. 64/65.

B u ite n la n d se  t ijd sch riften
Cactus and Succulent Journal of America, 1970
J. R. Brown bespreekt Crassula barbata, C. punctulata en C. comptonii, die in 
Californische tuinen voorkomen (p. 3/6). Op p. 28/29 beschrijft hij Haworthia 
smithii en H. ryderiana en in een vervolg op het eerstgenoemde artikel op 
p. 50/57 Crassula hemisphaerica, C. alstonii, C. lanuginosa, C. radicans, C. 
cooperi, C. picturata en C. deceptor, alle begeleid door fraaie foto’s.
H. Herre behandelt in 2 interessante bijdragen Saphesia flaccida, Jensenobo- 
trya lossowiana en Didymaotus lapidiformis, met foto’s van de groeiplaatsen 
(p. 16/19) en voorts op p. 62 Aloë haemanthifolia en Crassula barbata. De 
nieuwe Mammillaria garesii wordt gepubliceerd door Dewis Cowper op p. 
14/15; zij behoort tot de groep van M. wilcoxii, wrightiana, enz.
Jorge Meyran vertelt op p. 26/27 hoe hij na 10 jaar Wilcoxia zopilotensis 
weer gevonden heeft in de Canyon van de Rio Balsas in Mexico; de nauw
keurige beschrijving gaat vergezeld van groeiplaatsfoto's.
Prof. Cardenas beschrijft in een tweetal artikelen een reeks nieuwe taxa, 
n.l. op p. 30/39 Cereus cochabambensis, Opuntia roborensis, Echinopsis pam- 
paruizii, Lobivia zudanensis, Mediolobivia ithyacantha, Rebutia vallegrandensis, 
Rebutia caracarensis, Rebutia pulchra en Parodia punae.
Op pag. 184/189 Cereus cochabambensis var. longicarpa, Echinopsis cota- 
cajesi, Echinopsis mataranensis, Lobivia prestoana, Rebutia vizcarrae, Rebutia 
tiraquensis var. longiseta en Rebutia pseudoayopayana.
Helaas zijn de foto's vrijwel alle zeer onscherp, terwijl de gepubliceerde teke
ningen der bloemen in het algemeen aan duidelijkheid tekort schieten. Zoals 
bekend erkent Cardenas niet het genus Sulcorebutia. Opgemerkt zij nog, 
dat bij de tekeningen 11 en 19 de namen zijn verwisseld.
In hoeverre een computer ook al behulpzaam kan zijn in de plantensystema
tiek trachten David J. Rogers en Gërald Carp aan te tonen bij Pediocactus 
simpsonii en haar variëteiten robustior en minor (p. 40/43); tenslotte hangt 
alles er van af wat men in de computer stopt.
Wim J. Tijmens geeft ter ere van zijn 75ste verjaardag van Hans Herre een 
overzicht van het belangrijke werk van Herre (p. 47/50), terwijl Glass en 
Foster met zeer mooie foto's Sarcocaulon herrei bespreken (p. 60/61).
Rolf Rawe vertelt van zijn jacht naar Conophytums in Zuid-Afrika (p. 63/67,
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p. 139/141, 163/166 en 258/260). De artikelen worden begeleid door interes
sante opnamen op de groeiplaatsen, terw ijl in een slotartikel de nieuwe taxa 
Conophytum vitreopapillum , C. helenae en C. lambertense var. conspicuum 
worden beschreven.
Prof. W erner Rauh beschrijft in een viertal artikelen een aantal door hem op 
M adagascar gevonden zeer interessante planten. Op p. 68/72 publiceert hij 
Cynanchum rossei spec. nov., zeer uitvoerig en grondig, voorzien van voor
tre ffe lijke  fo to 's  en tekeningen. Een volgende plant (p. 104/106) is Cynanchum 
marnierianum sp. nov. In een derde artikel (p. 204/208) w ordt Euphorbia neo- 
humbertii var. aureo-virid iflo ra  var. nov. beschreven: een zeer interessante 
Euphorbia. Tenslotte publiceert Rauh op p. 271/273 een laagblijvende var. nov. 
bosseri van Euphorbia m ilii; ze w ordt niet hoger dan 30 cm en vorm t op den 
duur een dicht stru ik je  van c. 40 cm diam. De bloem pjes zijn roodbruin van 
kleur. O ngetw ijfe ld  een fijn  liefhebbersplantje. Zoals reeds gezegd, de publi
caties zijn voortre ffe lijk .
C. Glass en R. Foster hebben een belangrijke toch t door delen van Mexico 
gemaakt, waarvan een 5-tal artike len getuigt. Het zou te ver voeren hier alle 
planten te noemen, die gevonden werden, maar van de vele voortre ffe lijke  
fo to ’s, waarvan vele op de groeiplaatsen, w illen wij een aantal noemen.

P. 73/77, Mam millaria gasseriana, M. pennispinosa, Echinomastus mapimiensis. 
P. 107/112 Echinofossulocactus multicostatus, Agave patonii var. nova, Echi- 
nocereus weinbergii, Mammillaria sinistrohamata, M. moelleriana, M. lasia- 
cantha, Echeveria subrigida. P. 174/178 Mammillaria bocasana, Gymnocactus 
knuthianus, Astrophytum  myriostigma var, strongologonum , Coryphanta pul- 
leineana. P. 229/234 Mam millaria schwarzii, A riocarpus kotschoubeyanus var. 
mcdowellii, Leuchtenbergia principis, Thelocactus nidulans, Gymnocactus 
roseanus. P. 263/269 Thelocactus mcdowellii, Agave victoriae-reginae, Mam
millaria w interiae, Normanbokea valdeziana, Coryphantha potosina, Mammil
laria neopotosina en to t s lot M haehneliana.
B. Fearn publiceert p. 89/93 een aantal nieuwe combinaties met een sleutel 
van het genus Lithops. Volgens schrijver kan met de sleutel van de Boer 
en Boom niet gem akkelijk worden gewerkt. W aarschijn lijk  is d it w ederkerig. 
Schütz brengt op p. 130/132, p. 147, p. 161/162, p. 235/237, een levens
beschrijving van w ijlen A. V. Fric.
In m aart/iuni 1967 maakte J. J. Lavranos deel uit van een w etenschappelijke 
expeditie naar de Socotra-archipel. Op p. 133/138 geeft hij een beschrijving 
van de Stapelieae die hij daar vond, terw ijl hij van daar een nieuwe soort be
schrijft als Echidnopsis insularis spec. nova, van Tanzania.
Larry W. M itich beschrijft uitvoerig een aantal in W yoming voorkom ende 
cactusspecies. Opuntia polyacantha komt in deze Amerikaanse staat algemeen 
voor. Bekend is, dat de laagst geregistreerde tem peratuur is -60 F. Deze soort 
Komt van het noorden van New Mexico to t 500 mijl naar het noorden to t in het 
westen van Canada voor. Opuntia fragilis  komt eveneens in het westen van 
W yoming voor. Z ijnde een typische prairieplant, hebben de destijds voor
komende grote kudden buffels zeer zeker de gem akkelijk loslatende leden to t 
over zeer grote afstanden to t in Saskatchewan verspreid. Beide soorten zijn 
ook in ons land w interhard, mits gezorgd w ordt voor een doorlaatbare bodem 
en een goede afwatering (p. 155/159). Pediocactus simpsonii, Coryphantha 
vivipara en Neobesseya m issouriensis worden behandeld op p. 216/231, ve r
lucht met fo to ’s van de groeiplaatsen.
Dyer en Hardy plaatsen op p. 179/181 een aantal notities rond het geslacht 
Hoodia. Er w ord t o.a. op gewezen, dat deze voor ons nog al m oeilijk ie
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kweken planten een goed doorlaatbaar grondm engsel vereisen, met een 
pH tussen 7,2 en 7,5 en een goede frisse lucht circulatie.
Aan de beroemde W elw itschia m irabilis w ijd t Lyman Benson een belangrijk 
uitvoerig artikel op p. 195/200.
Howard Scott Gentry beschrijft twee nieuwe Agaven, die reeds jaren geleden 
werden gevonden, n.l. Agave arizonica en A. mckelveyana op p. 223/228. 
Aan het geslacht Haworthia w ijd t M. B. Bayer een artikel op p. 251/254. Een 
aantal soorten zoals o.a. aegrota, reticulata, notabilis, schuldtiana en poellnit- 
ziana w ordt besproken.
Julien M arnier-Lapostolle beschrijft op p. 262 A loë doei var. lavranosii var. 
nova.
Tot slo t beschrijft G ilbert A. Vos op p. 280 Mammillaria candida car. caespi- 
tosa var. nova.
O pgem erkt moge worden, dat de besproken jaargang van onze Amerikaanse 
zustervereniging van hoge kw alite it is. Zij, die de besproken artike len en 
planten nader w illen bestuderen kunnen deze jaargang bij onze bibliothecaris 
aanvragen.

Breng in uw VAKANTIE een BEZOEK aan de door SUCCULENTA

vernieuwde succulentenverzameling
één van de vele facetten van de 

BOTANISCHE TUIN te STEYL.

Dagelijks geopend van 14.00 to t 18.00 uur. 

Toegangsprijs:
volwassenen ƒ 1 ,— , kinderen ƒ 0,50 
groepen reduktie.

Voor groepen bij tijd ige  afspraak 
deskundige leiding.

Inlichtingen: ROERMONDSEWEG 2a - TEGELEN - TEL. 04706 - 1624

RUILBEURS ROOSENDAAL
Evenals vorige jaren is er ook d it jaar 
w eer een regionale ruilbeurs van de afde
lingen Dordrecht, Gorcum, Tilburg, W est- 
Brabant en Zeeland. Datum 21 augustus, 
plaats Hotel Merkx, Roosendaal.

RUILBEURS VETPLANTEN
De organisatoren van de vorig  jaar ge
houden ruilbeurs voor 'de andere succu
lenten' zouden graag vernemen o f er 
belangstelling is ook d it jaar w eer zo iets 
te organiseren. Suggesties gaarne aan 
Mevr. D. de Looze, R idder Zwederiklaan 
53, Zwolle.

RECTIFICATIE:
Bij het artikel over Sulcorebutia alba in 
het meinummer staat de naam van de 
fo tograaf tweemaal verm eld als Schneider. 
D it moet zijn: Streiter.

AFDELING ZAANSTREEK
Verslag bijeenkom st 7 mei 1971. Spreker 
D. v. Vliet.
Nadat de voorz itte r enige mededelingen 
had gedaan en de notulen van de vorige 
vergadering zonder w ijzig ing werden goed
gekeurd werd na een w elkom stwoord het 
verdere gedeelte van de avond overge
geven aan onze spreker van deze avond, 
de heer Van Vliet. In aansluiting op zijn 
vorige lezing, die hij voor ons hield in 
november 1970, vervolgde de heer Van 
V lie t zijn cactusjacht, nu in Uruguay. Op 
de fie ts werd d it u itgestrekte gebied door 
de heren Rausch en Van V lie t doorkru ist 
op hun jacht naar nieuwe aanwinsten. Dat 
d it niet a ltijd van een leien dakje ging 
bleek ons wel uit de sm akelijke verhalen 
die Van V lie t ons vertelde.
Beide heren hadden het ongemak dat ze 
op hun weg vonden e r echter wel voor
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over, omdat de beloning, het vinden van 
planten op hun oorspronkelijke  groe i
plaats, een grote beloning was. W e kre
gen mooie dia 's te zien, van verschillende 
soorten die zij tegenkwamen. M aar ons 
bleek weldra, dat de grote liefde van de 
heer Van V lie t de Notocactus betreft. 
H iernaast de aanverwante soorten. Vele 
planten worden door hem bestudeerd en 
na gedegen onderzoek van het meege
brachte materiaal, zal hij beschrijvingen 
plaatsen. In ons maandblad heeft hij h ier
mee al een aanvang gemaakt. Ons bleek 
ook nu weer, dat er tussen de cactus
vorsers, om trent de naamgeving grote 
verschillen heersen, omdat er geen over
eenstemming is over de overgangen van 
de verschillende soorten en groepen. De 
na-ijver die er tussen de cactusjagers 
heerst, zal hierin wel een hartig w oordje 
meespreken. O f deze strijd  voo r de lie f
hebbers verhelderend zal werken, moet de 
toekom st uitw ijzen. De heer Van V lie t had 
twee dozen met dia 's mee gebracht, maar 
ook nu w eer hadden we met tijdgebrek te 
kampen en moest de voorz itte r de ve r
gadering om 11.15 uur onderbreken, te r
wijl er nog maar een doos behandeld 
was. De heer Van V lie t beloofde ons, als
nog terug te komen, zodat het gezegde 
'driemaal is scheepsrecht' ook nu weer 
opgeld deed. De heer Van V lie t gaat, als 
alles goed gaat, in augustus wederom op 
cactusjacht en hoopt dan geruime tijd  daar 
door te brengen om nieuw materiaal te 
vergaren en de plekjes die hij vorige  keer 
bezocht, nog eens w eer te vinden. Van 
onze kant wensen w ij hem veel succes 
en we hopen dat hij na afloop, als hij 
weer in ons land is teruggekeerd ons weer 
zal bezoeken!
Het was een fijne levendige avond, w aar
van de aanwezigen voldaan huiswaarts 
keerden. Na een dankwoord en de af
spraak om op 18 juni 1971 de kas van 
ons nieuw lid, de heer C. Silleman, te 
openen, s loot de voo rz itte r deze avond.

C. BIEREN BROOD SPOT, Geer. 
Latherusstraat 100,
Am sterdam  (noord).
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NIEUWE BOEKEN MET AANZIENLIJKE KORTING:
W. Haage: Schone Kakteen richtig pflegen . . . .  ƒ 4,50
W. Haage: Das praktische Kakteenbuch in Farben . f  15,—
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C. Backeberg: Das Kakteenlexikon..................................ƒ 35 —̂
C. Backeberg: Cactaceae Band I .................................. f  52,50

Band I I ........................................ f  60,—
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Band I V ........................................ f  6ö!—
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Band V I ........................................ f  57,50
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Richter: O rch ideen.................................................................. f  15,'__
Richter: B rom eliaceen............................................................ f  17,50

Bestellingen onder ƒ 15,— kunnen niet uitgevoerd worden. Bestellen door 
storting op gironummer 1401427 t.n.v. J. Theunissen, Vierschaarstraat 23 te 
Oud-Gastel, met vermelding van titel. De bestellingen worden uitgevoerd in 
volgorde van binnenkomst, gelieve rekening te houden met een levertijd van 
enkele weken.

VAN DE PENNINGMEESTER
Hoewel ik nog pas kort geleden door de algemene vergadering 
benoemd ben als penningmeester, moet ik toch al beginnen met 
mijn woord niet te houden.
Ik heb namelijk in het meinummer van Succulenta gedreigd, dat 
degenen die niet voor 1 juni zouden betalen, het ju linum m er niet 
meer zouden ontvangen. Helaas kan ik niet aannemen dat al de
genen die nu nog niet betaald hebben geen prijs  meer op hun 
mooie blad stellen. Ik neem aan dat er onder u toch wel heel veel 
laksheid is. Waarom toch? U denkt zeker als ik mijn planten niet 
veel water geef gaan ze toch niet d irect dood. Maar een penning
meester kan niet zonder geld.
Kom mensen doe het nu direct!

Wij ontvingen dit voorjaar 'interessante' nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.

Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.

Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.

SU-KA-FLOR biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W.  U eb elm ann
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107
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karlheinz uhlig - kakteen
De zaden- en plantenlijst 1970 is verschenen.
U ittreksel u it onze p lantenlijst 1970:

Mamillaria agregia, albicoma, albiflora, alpina, aureilanata, 
aureilanata var. alba, 
barkeri, blossfeldiana, bombycina, boolii, 
brandegei, brauneana, buchenauii, 
cowperae, crucigera, 
denudata, dioica, dumetorum, 
esperanzensis, 
fasciculata,
glassii, goldii, grahamii, gummifera, grusonii, 
haageana, halbingeri, huajuapensis, humboldtii, 
insularis, jaliscana, 
klissingiana,
marnieriana, mercadensis, 
nana, napina, nunezii, 
oliviae, ochoterenai, 
painteri, pennispinosa, plumosa, 
rawlii,
saboae, sartorii, schiedteana, schmollii, schwarzii, 
theresae.

7053 ROMMELSHAUSEN - KRS. W AIBLINGEN - ULIENSTR. 5

TE KOOP AANGEBODEN:
10 jaargangen Succulenta
1950 t/m  1959.
(Van jaargang 1951 ontbreken 
de nrs. 1, 2 en 3; van 1957 ont
breekt nr. 10).
Prijs f  27,—

A. G. M. Grobben - Hartoch
W ilgenlaan 10 - Voorschoten
Tel. 01717 - 2128
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Postbus 210 - Venlo 
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H. E. BO RN
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Succulentenkwekerij 
H. van  D O N K E LA A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe imporxen. 
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, B ijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Am ersfoort.

Redacteur: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U.).
2e redacteur: F. K. A. NOLTEE, Gravenstraat 38, 
Dordrecht.
B ib liothekaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200,
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  15,—  en voor leden in het buitenland 
f  20,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c
culenta” .

Kopie moet u ite rlijk  de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Een  n ieu w e  tab e l vo o r het g e s la ch t  L itho p s II
B. K. BOOM

DE TABEL

De hier gegeven tabel wijkt af van die welke men gewoonlijk in de flora s 
vindt; er wordt niet gewerkt met tegenstellingen waaruit men moet kiezen, er 
wordt een overzicht gegeven van de meeste kenmerken die bij het geslacht 
voorkomen. Men noemt dit een synoptische tabel (afgeleid van synopsis — 
beknopt overzicht); er wordt tegenwoordig wel meer gebruik van gemaakt 1). 
Het is vrij eenvoudig de tabel te hanteren, maar men mag niet gaan denken dat 
het identificeren van Lithops daarmee gemakkelijk is geworden. Tenslotte is 
het een moeilijk geslacht.
De tabel bestaat uit een opsomming van kenmerken, gerangschikt naar de 
organen; achter ieder kenmerk staan getallen, die verwijzen naar de soorten 
waarbij het kenmerk voorkomt. De betekenis van de getallen vindt men achter 
de tabel.
Men begint met een opvallend kenmerk op te zoeken en men noteert de num
mers, die daar achter staan; vervolgens beoordeelt men een tweede kenmerk 
en ziet welke nummers overeenkomen. De niet overeenkomende nummers 
worden weggestreept of de wel overeenkomende worden gemerkt. Zo gaat 
men door met een derde, eventueel een vierde of een vijfde kenmerk, tot er 
tenslotte maar één nummer is overgebleven. Kan men tussen de laatste twee 
of drie niet kiezen, dan roepe men de foto's te hulp.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat bij de vetgezette nummers het kenmerk 
altijd, bij de normaal gezette nummers het kenmerk soms aanwezig is. Dit kan 
belangrijk zijn bij het wegstrepen.
Laten we het met een paar voorbeelden illustreren:
Men heeft in zijn collectie L. salicola. Opvallend is hierbij het venster, dat niet 
de gehele topvlakte inneemt. Men vindt dit kenmerk onder 3C en er achter 
staan de getallen: 7, 28 en 33. We hebben destijds genoteerd, dat de bloemen 
wit zijn en uit de tabel (3A) blijkt alleen no 33 witte bloemen te hebben en dus 
was onze plant no 33 = L. salicola.
Zo eenvoudig ligt het natuurlijk maar zelden. Laten we daarom L. localis 
nemen, die opvalt door de gelijkmatig over de gehele topvlakte verspreide 
doorschijnende punten. Welnu: in de tabel vindt men (onder 2C) eerst een 
aantal getallen waarbij doorschijnende punten aanwezig zijn, maar verderop 
(5C) staat iets over de verdeling ervan over de topvlakte. Bij gelijkmatig ver
spreid vindt men dan: 14, 22, 23 (dat betekent dus, dat dit bij 14 en 23 altijd 
het geval is en bij 22 soms). Even verder staat, dat bij 14 de punten verheven 
zijn, hetgeen bij onze plant niet het geval is, waardoor 14 afvalt en 22 en 23 
ove'rblijven. Een blik op de foto's is voldoende om tot L. localis te besluiten. 
Een derde voorbeeld is no 19 = L. herrei.
De gapende spleet levert de nummers: 5, 8, 10, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 39. De 
witbloeiende soorten (10, 25, 29) vallen af. De beide lobben verschillen nogal 
in grootte en vorm en dus blijven over (C): 5, 8, 19 en aangezien alleen van 
19 de eilanden grijs zijn, moeten we hiertoe beslissen.

1) P. W. Leenhouts, Keys in Biology, Proc. Kon. Ned. Akad. Wet., serie C 57-596 
(1966)
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Wanneer we nu de namen gevonden hebben slaan we het hoofdstuk op waarin 
de soorten alfabetisch staan vermeld; hier zijn namelijk de variëteiten behan
deld.
Het is gewoon een kwestie van oefening, met vallen en opstaan moet men 
er kunnen komen. Maar nogmaals: met slechts één of enkele exemplaren komt 
men er niet.

A. LICHAMEN

B. Spleet
gapend: 5, 8, 10, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 39
zeer smal, doordat de lobben nauw aaneensluiten: 1, 2, 14, 15, 16, 
17, 22, 24, 31, 35
langs de rand met een soms onderbroken, bruin lijntje: 14, 20, 26,
41
aan de voet een rosé blaar: 6 

2B. Kleur
licht grijs tot bijna wit, vaak zonder of met wazige tekening: 1,11, 
16, 20, 21,31, 32, 36
grijs: 3, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 41 
cementkleurig: 34
okerkleurig tot geelachtig grijs: 3, 9, 10, 22, 34, 35, 38 
bruinachtig tot roodachtig bruin: 2, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 31, 
34, 35, 40, 41 
paars tot lilarood: 29
amethystkleurig (soms alleen aldus overlopen): 8, 10, 23

2A. TOPVLAKTE

C. Vorm etc.
plat of zwak gewelfd: 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 31, 34, 
35, 36, 37
sterk gewelfd: 29, 32, 37
schuin hellend en wel loodrecht op de spleet: 18 
binnenrand buitenwaarts gebogen: 2, 8, 18, 20, 27, 30, 34, 40 
beide lobben onderling niet gelijk in grootte en/of vorm: 2, 4, 5, 7, 
8, 12, 18, 19, 21,22, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 41

2C. Tekening
ronde, doorschijnende punten aanwezig: 2, 12, 14, 16, 22, 23, 31, 41 
(zie verder onder 5C)
rode tot bruinrode punten of dito korte lijntjes aanwezig: 3, 4 , 7, 9, 
13, 14, 15, 20, 31,32, 34, 37 
idem, maar iets verheven: 37
al of niet gebroken, bruine tot roodbruine, vaak vertakte lijnen aan
wezig, die soms in groeven liggen: 1, 4 , 11, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 
26, 31, 34, 35, 41
met glimmende punten (tegen het licht houden): 15, 37
met groeven: 10, 11, 16, 17, 20, 21, 26, 34, 35, 37
vlak langs de rand met groefjes of gekleurde lijntjes: 2, 11, 16, 17,
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31, 34, 41
met een gekleurde zoom even binnen de rand: 11, 21,34
fijn wormvormig gerimpeld (loupe): 36
met boomvormige tekening: 1, 16, 22, 31, 36, 41
met vrij grove, netaderige tekening, soms in groeven (maximaal
3 mazen naast elkaar) 11, 13, 21,34
idem, doch vrij fijne adering (4 -5  mazen naast elkaar): 13, 16, 17, 
20, 24, 34, 35

3C. Venster
afwezig: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 
35, 36, 41
qaaf, zonder eilanden: 5, 7, 8, 27, 28, 29, 39
met verspreide eilanden: 5, 8, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30 33, 37, 38 
bandvormig vertakt: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 37 
boomvormig vertakt: 31
vertakt, maar niet als boven: 2, 12, 13, 15, 19, 22, 24, 31,40 
met naar de rand gerichte uitlopers, waardoor een ±  schelpachtige 
karteling ontstaat: 13, 17, 30, 40 
kleiner dan de topvlakte: 7, 28, 33
omgeven door een meestal licht gekleurde zoom: 7, 28, 33 

4C. Eilanden
althans ten dele gerangschikt langs de rand van het venster: 6, 22,
30, 38, 40 „„  „
grijs, grijsgroen, geelachtig grijs: 10, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 28, 29,
30, 33, 38, 40
geelachtig bruin tot okerkleurig: 3, 9, 10, 22, 34, 35, 38 
roodbruin: 2, 6, 15, 22, 41

5C. Doorschijnende punten
gelijkmatig over de topvlakte verdeeld: 14, 22, 23 
boomvormig gerangschikt: 22, 31,41 
iets verheven: 14

3A. BLOEMEN
Kleur kroonslippen:

Wit: 3, 6, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 37, 38 
oranje (beschuitkleurig) of rose-violet: 37 
de overige nummers hebben gele bloemen.

Aantal kelkslippen:
6: 2, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 32, 35, 33, 38, 41 
7: 9, 31, 32
de overige nummers hebben een 5-tallige kelk

4A. ZAADGROEP
1 .2 , 22, 31
2-15 16, 24, 26, 34, 35, 36, 39, 41 
3: 3, 4, 9, 11, 12, 14, 19, 23, 30, 33, 38 
4: 5, 7, 8, 29
5: 6, 7, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 32, 40
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1. L. archerae 22. L. lesliei
2. L. aucampiae 23. L. localis
3. L. bella 24. L. marginata
4. L. bromfieldii 25. L. marmorata
5. L. comptonii 26. L. mennellii
6. L. deboerii 27. L. meyeri
7. L. dinteri 28. L. olivacea
8. L. divergens 29. L. optica
9. L. dorotheae 30. L. otzeniana

10. L. elisae 31. L. pseudotruncatella
11. L. erniana 32. L. ruschiorum
12. L. franciscii 33. L. salicola
13. L. fulleri 34. L. schwantesii
14. L. fulviceps 35. L. turbiniformis
15. L. glaudinae 36. L. vallis-mariae
16. L. gracilidelineata 37. L. verruculosa
17. L. hallii 38. L. villetii
18. L. helmutii 39. L. viridis
19. L. herrei 40. L. weberi
20. L. julii 41. L. werneri
21. L. karasmontana (Wordt vervolgd).

N ieu w s van  het c lich é fo n d s
Wij willen ook dit jaar weer graag een oproep doen aan onze leden, die zaad 
beschikbaar willen stellen aan het Clichéfonds, om dit zo vroeg mogelijk op 
te sturen, wil de lijst in het december-nummer geplaatst worden.
De werkzaamheden zijn al in volle gang, en wij hopen dan ook op Uw mede
werking.

W. J. RU YSCH , Brinkstraat 49, Bennekom

N o g m aa ls  'ru ilen  zo n d er h u ile n ’
Het artikeltje 'Planten per briefkaart' in het juni-nummer van dit blad was 
ons uit het hart gegrepen. Daarin werd namelijk de heer O. C . v. Soldt samen 
met zijn planten-ruil-service in het zonnetje gezet, terwijl ik samen met de 
heer Beetsma uit Sneek reeds tot de conclusie was gekomen dat een woord 
van dank aan de initiatiefnemer én uitvoerder van de actie 'Ruilen zonder 
huilen’ in dit blad zéker niet misplaatst zou zijn.
Naast het feit dat onze verzamelingen door middel van zijn activiteiten met 
een flink aantal plantjes (waaronder enkele zeer begeerde soorten) werden 
uitgebreid, blijft toch het belangrijkste dat men zich als groentje daadwerke
lijk weet opgenomen in een vereniging die voor ons tot dusver alléén bestond 
uit een abonnement op het overigens piekfijn verzorgde maandblad 'Succu
lenta'.
Ook de diverse oudere leden, die belangeloos plantjes en stekjes voor deze 
actie beschikbaar stelden geldt natuurlijk onze waardering.
'Succulenta' kan trots zijn op zulke leden, die in staat zijn niet alleen hun 
planten maar ook de vereniging springlevend te houden. Ongetwijfeld zal 
daarvan groei en bloei het dankbare gevolg zijn.

P. BEETSM A, Marnezijlstraat 7, Sneek 
G. DE LANGE, Op de Bouwen 27, Joure
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Lobiv ia zech eri R ausch spec nov.

WALTER RAUSCH

Simplex, raro proliferans, ad 7 cm alta et diametiens, caesia, velut 
pruinosa, saepe vio laceo-suffusa, radice rapiform i longo radicans; costis 
12-18, rectis vel paulum sp ira lite r to rtis  in gibberes 15-20 mm longos 
d isso lu tis; areolis ovalibus, ad 6 mm longis, albo-tom entosis; aculeis 
marginalibus 7-9-11, d ivaricatis, 30-50 mm longis, plerumque 6-8 et uno 
m inore deorsum directo, aculeo centrali 0-1, ad 60 mm longo; aculeis 
omnibus rectis, stric tis , fuscis basi incrassata flava et atro-acuminatis, 
postea albis. Floribus ca. 30 mm longis et d iametientibus; ovario et 
receptaculo lurido squamis aurantiacis et lana alba ad fusca tecto; phyllis 
perigonii exterioribus lanceolatis, g riseo-fuscis roseo-marginatis; interio
ribus spathulatis, serratis, rub id is ad vio laceo-rubris, faucem versus roseis 
imo albis; fauce laete-virid i, filamentis ochroleucis, stylo rubro, stigmatibus 
(5) roseis; fructu globoso, ca 12 mm diametiente, rubiginoso squamis 
roseis et lana alba tecto; seminibus orculaeform ibus, 2 mm longis et 0,5 
mm diametientibus, uno latere valde infractis, qua re hilo obliquo, perfo- 
rate-concavo; testa nigra, verruculosa, irregu la rite r volvate-deform ata. 
Patria; Peru, secundum viam ab Ayacucho ad Huanta, 2 400 m ait.
Typus Rausch 407 in Herbario W.

Plant enkel, zelden spruiten vormend, to t 7 cm hoog en breed, lich t blauwgrijs 
als of berijpt, vaak vio le tachtig  getint, met lange penwortel.

Ribben: 12-18, recht of iets spiraalvorm ig in 15-20 mm lange knobbels gesteld.

Areolen ovaal, to t 6 mm lang, met w it v ilt.

Randdorens 7-9-11, gespreid, 30-50 mm lang, meestal 6-8 stuks en 1 kleinere 
naar onderen; middendorens 0-1, 60 mm lang; alle dorens recht, stijf, bruin 
met lichtgele verd ik te  voet en zwarte punt, later wit.

Bloem ca. 30 mm lang en breed; pericarpellum  en receptaculum vuil geelbruin, 
met oranjegele schubjes en w itte  to t bruine w ol; buitenste perianthbladeren 
lancetvorm ig, grijsbru in  en rosé gerand; binnenste perianthbladeren zaag
vorm ig getand, donkerrood to t vio letrood, naar de keel van rosé naar w it 
verlopend; keel lichtgroen; meeldraden geelachtig w it; s tijl rood; stempels 5, 
roserood.

Vrucht kogelig, ca. 12 mm diam., roodbruin met rosé schubjes en w itte wol.

Zaad tonvorm ig, 2 mm lang en 1,2 mm diam., sterk naar een zijde geknikt, 
h ierdoor ontstaat een scheve navel, die als een gat verd iept zit; de testa is 
zwart, met fijne wratjes, door gewelfde verhogingen onregelmatig gedefor

meerd.

Groeiplaats: Peru, langs de straat van Ayacucho naar Huanta, op 2400 m. 
Type; Rausch 407, in herbarium W.
Deze soort va lt op door haar grijze epiderm is, die als berijp t er uit ziet, door 
haar rode stijl en rode stempels, en door haar re latie f grote zaden. Ik noem 
deze vorm groep naar mijn toenm alige begeleider Ernst Zecher
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W elk  zu u r te v e rk ie ze n , te r  P H -c o rre c t ie  van  
le id in g w a te r of van  een  g ie tb a re  m e sto p lo ss in g ?

P. H. PASMAN

Leidingwater heeft een bepaalde hardheid. Zoals algemeen bekend, is dat het 
gevolg van de daarin aanwezige calcium- en magnesium-zouten, voornamelijk 
als carbonaat en sulfaat. In het bijzonder de calcium- en magnesium-carbo- 
naten zijn verantwoordelijk voor de verslechtering van het grond-oppervlak 
en de achteruitgang van de grond-kwaliteit. Zij zorgen ervoor dat de grond 
basischer wordt en dat door verdamping van het water aan het grondoppervlak 
daarop een harde licht- tot donker-bruine kalklaag ontstaat, die:

de verdamping van het water uit de grond belemmert, waardoor 
de grdndkluit te lang vochtig blijft,
de zuurstof- en koolzuur-uitwisseling van de grond verslechtert 
en de wortel-activiteit en -groei benadeelt,
de (blauw-)algengroei op de grond bevordert en het grondopper
vlak nóg meer zal afsluiten,
de ijzer- en fosfaat-huishouding in de grond sterk achteruit doet 
gaan, waardoor de conditie van planten zienderogen terugloopt 
en chlorose (d.i. geelkleuring van het bladgroen) zal optreden en 
bloei achterwege blijft,
de aantasting van zwakke planten door schimmels en bacteriën 
bevordert,
de wortelhals en alles in de buurt van het grondoppervlak met 
een kalklaagje (een soort kalkschaal of -kraag) omringt of afdekt, 
waardoor verzieking en uitval optreedt,
de bevochtiging van het grondoppervlak en daardoor de binnen- 
dringing in de grond van het gietwater verslechtert.

Deze redenen (en misschien zijn er nog meer) noodzaken de plantenliefhebber 
om zijn zaailingen te verspenen en planten te verpotten. Indien echter de 
fysisch-chemische eigenschappen van de grond niet achteruit zouden gaan, 
zou niet verspeend of verpot hoeven te worden, hetgeen een hoop tijd, moeite 
en materiaal zou besparen.
De hoofdschuldige voor de kwaliteitsachteruitgang van de grond zijn de oplos
bare calcium- en magnesium-zouten (meestal de carbonaten). Indien wij deze 
oplosbare calcium- en magnesium-zouten maar onoplosbaar kunnen maken, 
zouden wij van een hoop narigheden bevrijd zijn en zal de conditie der cac
tussen niet achteruit gaan, zelfs toenemen en behoeven wij slechts eens in 
de 3 - 5 jaar te verpotten.
We moeten dus niet alleen het gietwater tot een juist PH aanzuren, doch 
tegelijkertijd de calcium- en magnesium-ionen als onoplosbare, stabiele en 
onontleedbare zouten neerslaan! Liefst daarna óók nog uit het water ver
wijderen!
Hieronder volgt een reeks van zuren, voorzien van commentaar, het voor en 
het tegen en naar mijn mening als onbruikbaar resp. aanbevelenswaardig 
aangemerkt.
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Naam van het zuur en 
de chemische formule

Maam der zouten Opmerkingen
calcium - en magnesium-zouten)

zoutzuur H C I | -chloriden zijn volkom en op losbaar en zowel de 
vrije calcium -, m agnesium- als chloride- 
onen zijn in grotere hoeveelheden na

delig vo o r kaktussen: Onbruikbaar.

salpeterzuur HNO3 -nitraten hebben dezelfde nadelige eig e n sch ap 
pen als de chloriden, doch tevens is 
aen teveel aan nitraat-ion giftig voor 
planten: Onbruikbaar.

(ortho-) fosforzuur
H3PO4

-(ortho)fosfaten het fosfaat-ion is vo o r de plant in prin
cipe van groot belang, bevordert de 
bloei en vruchtzetting en is tevens een 
onm isbare energie-faktor vo o r de kon- 
ditie van planten. De calcium - en mag- 
nesium -fosfaten zijn als zodanig weinig 
oplosbaar, doch de daaruit in de grond 
gem akkelijk te vorm en zgn. secundaire  
fosfaten (afgeleid van het HP0 4 -ion) 
zijn beter o p losbaar en zullen de kalk
aanslag en algenvorm ing bevorderen! 
Een teveel aan fosfaat-ion is zelfs fu
nest, daar het alle sporenelem enten on
oplosbaar maakt, zo ook het ijzer-ion en 
ijzer is van essentieel belang voor de 
chlorophyl-vorm ing (bladgroen). G ebrek 
aan o olosb aar Hzer doet chlorose (geel- 
kleuring door bladgroen-tekort) ont
staan, assim ilatie-achteruitgang, kondi- 
tieverlaginq en afwezigheid van bloei, 
zodat het gunstige fosfaat-effekt bij 
overm aat ju ist te niet wordt gedaan. En 
aangezien in klei en in kunstm est ge
noeg fosfaat aanw ezia is, behoeven wij 
niet nóq eens extra fosforzuur voor 
aanzuring te gebruiken. K onklusie moet 
daarom luiden: Onbruikbaar.

m ono-carbonzuren

m ierenzuur CH2O2

azijnzuur C2H4O2

-formaten

-acetaten

zijn vrii goed tot goed oplosbaar, ter
wijl het zuur-ion door bakteriën wordt 
ontleed en na oxydatie in koolzuur en 
w ater overgaat, w aarna de oplosbare 
calcium - en m agnesium -carbonaten ont
staan: Onbruikbaar.

di- en tri- carbonzuren 
(uitgezonderd oxaalzuur)

w ijnsteenzuur C 4He06

citroenzuur CeHsO?

-tartraten

-citraten

zijn w elisw aar zeer w einig tot weinig 
oplosbaar, doch de organische zuurrest 
wordt door bakteriën en oxydatie ont
leed tot koolzuur en water, w aarna w eer 
de oplosbare calcium - en magnesium- 
carbonaten ontstaan: Onbruikbaar.

ascorbinezuur CeHsOe 
of Vitam ine C

is een c y clisch e  (ringvorm ige) verbin- 
| ding, dat geen zuur in de w erkelijke zin 
| van het woord is, w elisw aar zwakzure
I eigenschappen bezit, doch dit aan zijn 
j  bijzondere molekuul-bouw ontleent. Het 

vormt met calcium - en magnesium-ionen 
| geen echte zouten en wordt in licht en 

lucht-zuurstof snel ontleed en door bak- 
| teriën gekonsum eerd en afgebroken: 

Onbruikbaar.
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Naam van het zuur en 
de chemische formule

oxaalzuur C2H2O4

Naam der zouten Opmerkingen
] (calcium- en magnesium-zouten)

-oxalaten vormt zowel met calcium- als magne- 
sium-ionen vrijwel onoplosbare zouten 
(zeer klein oplosbaarheids-produkt), ter
wijl deze oxalaten zeer stabiel en naar 
informatie niet of moeilijk door bakte- 
riën zouden worden aangetast: Een
aanbevelenswaardig zuur.

zwavelzuur H2SO4 -sulfaten vormt met calcium-ion weinig oplosbare 
en met magnesium-ion vrij goed oplos
bare zouten, terwijl een overmaat aan 
sulfaat-ion de vorming van carbonaten 
sterk tegengaat, het fosfaat-ion en dat 
der sporen-elementen, zo ook het ijzer- 
ion, oplosbaar en voor de plant op
neembaar maakt en aan de zwavelbe- 
hoefte van planten ruimschoots tege
moetkomt. Hoewel het element zwavel 
in de grond in het algemeen in voldoen
de mate aanwezig is, schaadt overmaat 
sulfaat-ion hier niet: Een aanbevelens
waardig zuur.

Na afweging van alle voor- en nadelen, concludeer ik nu, dat slechts twee 
zuren voor de aanzuring van leidingwater- of kunstmest-oplossing in aanmer
king komen, dat zijn oxaalzuur en zwavelzuur. Ik gebruik vrijwel uitsluitend 
zwavelzuur. 31/2 jaar oude zaailingen staan nog in hun oorspronkelijke grond- 
mengsels en wel in potjes van ca. 75 cc inhoud. Ze zijn aan verpotten toe, 
echter niet omdat de grond waardeloos is geworden of de planten in slechte 
conditie zijn, doch uitsluitend en alleen omdat de potjes te klein zijn geworden 
voor hun wortelstelsels.
Voor 10 liter leidingwater (1 huishoudemmer vol) hebt u ongeveer 20 druppels 
geconcentreerde zwavelzuur nodig om een PH van 4,5-6 te verkrijgen.
De hoeveelheid oxaalzuur (een vaste stof) kan ik moeilijk opgeven: U doet, 
onder roeren van het water, er zóveel van in tot de gewenst PH is bereikt. 
Indien u het helemaal perfect wilt doen en alle calcium- en magnesium-ionen 
uit het water wilt verwijderen, dan moet u na aanzuring met zwavel- of oxaal
zuur (eventueel: met fosforzuur) de onoplosbaar geworden zouten gedurende 
een nacht of dag de gelegenheid geven om uit te zakken (precipiteren, sedi- 
menteren) en pas dan het water voorzichtig in een andere emmer óver
schenken, vóór u hiermee gaat gieten of er een mestoplossing van maakt. 
Mochten er nog vragen of kritische opmerkingen bij u opkomen, dan zal ik 
die gaarne willen beantwoorden.
Veldhoven, Juno 20.

Het g e s la c h t  M itrcp h y llu m
FRANS K. A. NOLTEE
Gedurende lange jaren behoorden de Mitrophyllums tot de zeldzaamste 
Mesems in onze collecties. Nu van verscheidene soorten op vrij ruime schaal 
zaad wordt aangeboden leek het mij goed eens wat aandacht aan dit geslacht 
te besteden. Het is n.l. om meer dan één reden een fascinerende groep 
planten.
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Volwassen plant van M itrophyllum  dissitum  (% ware grootte) Foto: Noltee

Bij de M itrophyllum s zien we het optreden van twee verschijnselen die we 
ook bij andere succulenten zien maar nergens in zo sterke mate als bij de 
M ijterplanten.
Het eerste verschijnsel is de zgn. dim orphie. Het tweede is het vasthouden 
aan de groe itijd  van hun vaderland.
Het begrip dim orphie w il zeggen dat de M itrophyllum s twee typen bladeren 
maken, n.l. normaal gevorm de voor de groe itijd  en m ijtervorm ige, dus groten
deels vergroeide, voor de rusttijd.
De bijgaande tekeningen zijn gemaakt door mijn vriend Arie de Graaf naar 
fo to 's  van Dr. Derenberg (in Schwantes 1957). Aan de hand hiervan laat 
zich de metamorfose die zich ieder jaar bij de M itrophyllum s voordoet als 
vo lg t beschrijven.

Stadium 1: Aan het einde van de rusttijd  (in de herfst) zijn de m ijtervorm ige
bladeren geheel verdroogd.

Stadium 2: De resten van de m ijtervorm ige bladeren kunnen geen weerstand
meer bieden aan de toenemende kracht van de zich ontw ikke
lende 'norm ale' bladeren.

Stadium 3: De normaal gevorm de bladeren hebben hun volle  wasdom be
re ikt en dragen nog slechts enkele vliesdunne resten van de 
oude mijter.

Stadium 4: O ngeveer halverwege de groeitijd  is de nieuwe m ijter al duidelijk
herkenbaar, alleen zal hij nog aanzienlijk in dikte toenemen.

De foto, die half februari is genomen, vertoont nog een v ijfde  stadium. H ierbij 
zijn zowel normale als m ijtervorm ige bladeren volledig ontw ikkeld. Ik neem
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aan dat dit stadium alleen in cultuur voorkomt. De ontwikkeling van de 
mijter vindt immers plaats in de rusttijd d.w.z. de droge tijd: hierdoor heeft 
de mijter voor zijn groei alle sappen uit de gewone bladeren nodig, zodat die 
als het ware worden leeggezogen.
Wat heeft deze wijze van groeien, deze dimorphie nu voor nut voor de plant? 
Om daarachter te komen moeten we eerst iets weten over de klimaats- 
omstandigheden op de natuurlijke standplaatsen. De verspreiding van de 
Mitrophyllums is beperkt tot een naar verhouding klein gebied in het noord
westen van de Kaapprovincie (van het Richtersveld in het noorden tot Walle- 
kraal in het zuiden). De meest oostelijke vindplaats ligt ter hoogte van Stein- 
kopf. Dit betekent dat zij zich niet wagen buiten het gebied dat ligt onder 
de invloed van de nevels die uit zee opstijgen. Ook binnen dit gebied zoeken 
zij nog de meest gunstige plaatsen op. Zij geven n.l. de voorkeur aan

Ontwikkelingsstadia van Mitrophyllum dissitum (zie tekst)
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beschaduwde plaatsen en zijn vrijw el u itsluitend te vinden op zuid- of zuid- 
oosthellingen (te vergelijken met bijv. de re latie f koele en vochtige noord- 
hellingen in onze duinen). Op deze plaatsen komen zij dan w ijd  verspreid 
voor maar altijd  slechts in kleine groepen (populaties). Een uitzondering op 
d it verspreid ingspatroon vorm en de hoogontw ikkelde vormen als M. grande, 
die op open terreinen w orden gevonden. Verm eld kan tenslotte  nog worden 
dat de M itrophyllum s slechts op tam elijk grote hoogte voorkom en, al naar 
gelang de hoogte waarop gew oonlijk  de vorm ing van wolken en mist begint. 
W ilfrid  Austin-Sm ith heeft in het Bulletin van de ASPS klimaatgegevens ge
publiceerd van Port Nolloth. D it is een kustplaats die ongeveer in het midden 
van het verspreid ingsgebied der M itrophyllum s ligt.
U it deze publicatie b lijk t dat de gemiddelde max. en min. tem peraturen daar 
resp. 18 en 10 C zijn. De hoogste en laagste tem peraturen bedragen 42 en 
-0 C (gemeten over een periode van 30 jaar).
Het aantal regendagen is gemiddeld slechts 15 per jaar, waarbij de meeste 
regen va lt in mei to t en met augustus. Het jaargem iddelde van de neerslag 
is 58 mm (ongeveer 1/13 van het Nederlands gemiddelde). W anneer we dan 
ook nog weten dat de maximum regenval per dag varieert van 5 to t 43 mm 
is het du idelijk  dat een groot deel van deze neerslag voor de meeste planten 
verloren gaat.
Daarmee komen we terug op de vraag naar het nut van de dim orphie. In 
bovenstaande beschrijving van de klimaatomstandigheden lig t het antwoord 
op deze vraag e igenlijk  al opgesloten. Immers, doordat de M itrophyllum s 
binnen enkele uren nadat de eerste regen is gevallen hun bladeren kunnen 
ontvouwen kunnen ze optimaal p ro fijt trekken van de neerslag. De bladeren 
zijn n.l. zoals we gezien hebben al vo lledig ontw ikkeld in de verdroogde 
m ijter aanwezig en kunnen dus vrijw el meteen hun taak gaan vervullen. 
Gedurende de droge tijd  biedt de m ijtervorm  het voordeel dat hij een grote 
inhoud com bineert met een kleine oppervlakte. Dat betekent dus een goede 
bescherming tegen uitdroging.
In het volgende artikel zullen we het verschijnsel van de w intergroei en de 
behandeling van de M itrophyllum s bespreken.

Augustus - allerlei

De maand augustus, de tweede zomermaand, kan soms zeer warm weer 
brengen en dan treedt d ikw ijls  een verlengde o f tweede rustperiode voor 
onze cactussen in. M ocht d it door deze weersom standigheden het geval zijn, 
dan moeten w ij het w atergeven naar rato verm inderen. Overigens is er niet 
veel verandering in de kweekwijze ten opzichte van de maand juli.
Alhoewel volgens de bestaande handleidingen de maand ju li bij uitstek ge
schikt is voor het enten, (in een vroegere maandbespreking zetten w ij uiteen, 
dat w ij bij voorkeur reeds vroeger met het enten beginnen) leent de maand 
augustus zich nog steeds goed voor het enten. Vooral als door de w eers
omstandigheden de planten goed aan de groei zijn, kan bij gunstig weer 
prima geënt worden. De vergroeiingen hebben dan nog ruimschoots gelegen
heid zich te consolideren.
Bij de heer Dr. Cullmann in M arktheidenfeld kregen wij enige fo to 's  van hem
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te zien, waarop het enten duidelijk 
w ord t gedem onstreerd. Op onze 
vraag deze voor een technisch ent- 
artikel in Succulenta te mogen ge
bruiken, antwoordde hij bevestigend. 
Op foto 1 zien w ij de artikelen uit
gestald, die w ij voo r het enten kun
nen gebruiken, met name een goede 
sappige onderstam (in d it geval Tri- 
chocereus pachanoi), een spruiten
de moederplant, 'n bakje met warm 
w ater om het entmes na elke snede 
af te spoelen en met een doekje af 
te drogen en rubber bandjes om de 
ent vast te zetten.

A llereerst w ordt met een van de beide scherpe mesjes de onderstam op de 
gewenste hoogte met een krachtige vaste hand afgesneden (foto II). De 
randjes worden vervolgens iets schuin afgesneden om te voorkom en dat de 
soms harde huid bij het eventueel inzinken van het plantenvlees de ent 
afstoot (foto III).
Velen snijden de randjes vrij diep af en wel zodanig, dat van de onderstam 
nogmaals een dun schijfje  kan worden afgesneden. D it sch ijfje  laat men dan 
op de snede liggen to t de ent zover is behandeld, dat ze op de onderstam 
kan worden geplaatst. Op het laatste ogenblik neemt men dan het dunne 
schijfje weg. Op deze wijze bereikt men dat het sn ijv lak zo sappig mogelijk 
is. Daarna, dus na de handeling van foto III, w ord t een spru it van de moeder
plant zorgvuldig afgesneden. Indien men deze stek iets naar beneden drukt 
ziet men duidelijk het punt waarop de spru it aan de moederplant is ver
bonden en dan kan men gem akkelijk en zonder veel schade d it verbindings- 
puntje doorsnijden (foto IV).
Vervolgens w ord t met een schoon, of schoongemaakt, zeer scherp mesje (voor 
kleine stekjes kan men hiervoor ook een gilettem esje gebruiken) de ent op 
maat gesneden. D ikw ijls  zinkt dan het vlees van de ent wat terug. Men snijde 
dan voorzichtig het buitenrandje van de stek weg zoals bij de onderstam en 
wel zodanig dat nog een dun schijfje  van de ent kan w orden genomen. De 
bedoeling is namelijk dat zowel het sn ijv lak van de onderstam als van de

Foto i

Foto II Foto III
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Foto IV Foto V

entling zo goed als enigszins m ogelijk op e lkaar passen en dus geheel vlak 
moeten zijn, om een volkom en contact met elkaar te kunnen maken (foto V). 
De entling w ord t dan zorgvuldig op de onderstam geplaatst, nadat dus het 
eventueel nog aanwezige sch ijfje  van de onderstam is verw ijderd. Om te 
voorkom en dat zich tussen de beide snijvlakken luchtbelletjes bevinden, waar
door gem akkelijk rotting kan ontstaan, w ordt de entling stevig aangedrukt en 
wat rondgedraaid (foto VI).
Het spannen van het rubber bandje om de entling en de onderstam vraagt wat 
handigheid en ervaring, daar de nog glibberige entling door iets verkeerde 
druk gem akkelijk w egspringt. Vooral bij zeer kleine entlingen komt d it d ikw ijls 
voor.
In plaats van de drukverbinding met rubber bandjes, kan men vele apparaten 
construeren, die eveneens d it d rukeffect hebben. Zie h iervoor onder andere 
Succulenta 1971, pag. 10 en 11. Op foto VII zien w ij de wijze waarop de heer 
Cullmann het elastiek aanbrengt.

Foto VI Foto VII
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Het eindresultaat zien w ij op foto 
VIII. De entling z it stevig op de on
derstam. Bij groeizaam weer kan 
men de rubber bandjes o f een of 
andere druk, na circa 5 dagen voor
zichtig verw ijderen. Na enige tijd, 
soms spoedig, soms wat later, w ordt 
de enting hard en begint te groeien. 
Het experim ent is dan gelukt. 
Ervaren enters nemen lang niet altijd 
de gewenste voorzorgsm aatregelen 
in acht, maar het bovenstaande is 
geschreven voo r hen die geen en
kele ervaring hebben. De praktijk 
van het doen zal U leren welke me
thode naar Uw handigheid de beste 
is. Veel succes. W ij w illen in deze 
rubriek gaarne Uw ervaringen in 
deze publiceren.

W anneer U deze maand nog met vakantie gaat, verzuim dan niet voor uw 
vertrek een paar emmers w ater in het gangpad te gooien. Hetzelfde geldt 
voor het geval u er een lang weekend op uit trekt. Het verdam pende water 
verhoogt de luchtvochtigheid en brengt tevens enige afkoeling.
Augustus is een goede maand om eventuele werkzaamheden, zoals sch ilder
werk, aan de kas uit te voeren. De meeste planten kunnen zo nodig best 
enkele dagen o f weken zonder schade buiten staan.
Voor het merendeel van de Mesems breekt nu de voornaam ste groe itijd  aan. 
Van half mei to t eind ju li/beg in  augustus staat hun groei min of meer stil, 
zodat ze dan ook m inder water behoeven.
Ook de Conophyten, die in de voorzom er een echte rusttijd  doormaken, krijgen 
nu weer water. Een deel van de bilobe-vorm en heeft trouwens al in juli ge
bloeid. Als vuistregel kunnen we aanhouden dat alle Mesems nu aan de groei 
zijn met als voornaam ste uitzondering M itrophyllum  en aanverwante geslachten 
alsmede Cheiridopsis. O ok bij de niet-Mesem s zijn e r maar enkele soorten 
die nu niet groeien.

Overigens w illen w ij er nog w eer eens op wijzen dat deze cultuuraanw ij- 
zingen met recht aanwijzingen zijn en niet meer dan dat. B indende voorschrif
ten zijn nu eenmaal niet te geven. Aan de ene kant is dat natuurlijk vooral 
voor de beginners onder ons wel eens een beetje sneu; anderzijds geloven 
wij dat ju is t deze uitdaging een voornaam elem ent in onze hobby is. Het 
belangrijkste is en b lijft een nauwkeurige observatie van de planten. V oor
zover u nog zaailingen te verspenen hebt is het aan te raden daarmee niet 
te lang meer te wachten. Bij een vroeg invallende herfs t/w in ter zijn de plantjes 
anders niet voldoende aangeslagen om deze m oeilijke tijd  goed door te 
komen.

Tenslotte nog iets over het stekken, waar deze maand zich uitstekend voor 
leent. Vele struikmesem s (vooral de buiten gekweekte) worden in één groe i
seizoen te groot en te w ild om te overw interen. Het 'snoeien' van deze planten 
kunt u het beste deze of de volgende maand doen. U gaat nu echter net 
andersom te w erk dan bij normaal snoeien. De afgesneden takjes w orden nl. 
gebruikt voor de overw intering, te rw ijl de oude plant w ord t weggegooid. Op 
deze wijze begint u ieder jaar met kleine, 'fa tsoenlijke  planten’ .

Foto VIII
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Stapelia-achtigen zijn het best te stekken zonder mes. M.a.w. de takjes niet 
afsnijden maar aan de basis afdraaien. De voordelen zijn tweeërlei: de wond 
is kleiner en de stekken hebben vaak al wortels.
Stekken van Euphorbias moet u afspoelen in water. Doet men dit niet dan 
vormt het uittredende melksap een dikke korst op de wond, waardoor de 
beworteling ernstig vertraagd kan worden.
De heer J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, Oud-Gastel schrijft ons het vol
gende:
Het doet mij natuurlijk genoegen, in ons maandblad gelezen te hebben, dat mijn 
artikeltje over onderstammen bij enkele liefhebbers zo is ingeslagen, dat zij de 
moeite hebben genomen om hun ervaringen aan de redactie ie laten weten, 
zodat andere liefhebbers daarmee hun voordeel kunnen doen. Mogen deze 
reacties een nieuwe periode van activiteit, ook met de pen, inluiden; immers 
wij kunnen in onze hobby iets bereiken door elkaar te steunen en dat kan door 
ofwel vragen te stellen ofwel eigen ervaringen mee te delen.
Zelf ontving ik een reactie van de heer Bongaards uit de Lier, welke reactie 
ik zonder medeweten van deze heer (maar ik ben ervan overtuigd, dat hij dit 
zeker zal billijken) aan andere geïnteresseerden wil doorspelen. De heer 
Bongaards schreef mij, dat hij verleden jaar een proef heeft gedaan met 
Mammillaria mazatlanensis op 3 verschillende onderstammen. De entlingen 
waren even groot, maar het verschil werd al snel duidelijk. Nog in hetzelfde 
jaar bloeide de kop op Eriocereus jusbertii, ook de ent op Trichocereus 
schickendantzii bloeide vrij snel en maakte meer stek. De proef op Tricho
cereus bridgesii leverde geen bloemen op. In mijn antwoord aan de heer 
Bongaards maakte ik gewag van mijn plan om in de toekomst Cleistocactus 
als onderstam te gaan gebruiken. Hoewel de bedoorning van de meeste 
leden van dit geslacht minder handelbaar is dan die van bijv. Trichocereus 
pachanoi ben ik ervan overtuigd, dat wit bedoornde of behaarde planten zoals 
Mammillaria plumosa e.a. op een Cleistocactus strausii veel beter tot hun 
recht komen. Als antwoord vernam ik dat een vriend van de heer Bongaards 
hiermee al proeven had gedaan. Strausii cristaten, geënt op 1 m hoge strausii’s 
moeten enorm mooi staan. Zelf heeft hij tot volle tevredenheid Thrixantho- 
cereus senilis en Oreocerei op strausii geënt. Wel verdient het aanbeveling 
deze planten in de volle grond in een voedzaam mengsel uit te planten en niet 
te zuinig te zijn met water. Tot zover de heer Bongaards. Wellicht zijn er leden 
die zich al met dergelijke experimenten hebben bezig gehouden, stuurt Uw 
ervaringen naar de redactie, zij is er U dankbaar voor.

Een  re is  m et F r ie d r ich  R itter
la n g s  de k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (X)
Toen ik Ritter eens vroeg waarom juist hij zoveel soorten cactussen gevon
den had en de andere verzamelaars veel minder, antwoordde hij, dat deze 
heren niet die moeilijke en gevaarlijke klimpartijen ondernamen en zodoende 
niet op die bijzondere plaatsen waren geweest, waar hij juist zijn meest bij
zondere planten gevonden had. Hij heeft honderden bergen bestegen met 
als vaak enig resultaat het vinden van een oude niet meer bekende plant 
of één nieuwe soort en dit dan slechts op elke 10 bergen hoogstens één bij
zondere plant.
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V oor ons was d it betrekke lijk  eenvoudig omdat w ij met R itter regelrecht op 
het doel konden afgaan, alhoewel er wel momenten waren, dat ik nauwelijks 
de moed en de kracht kon opbrengen nog verder bergopw aarts te gaan. 
A lleen de brandende liefde voor deze planten, geeft je dan de energie om 
verder te gaan.

Vooral als je dan hoog in de bergen onverwachts stu it op groepen van 
Copiapoa krainziana, naar mijn smaak de mooiste Copiapoa die to t dusverre 
bekend is. Kleine im porten of uit zaad gekweekte exemplaren van deze soort 
doen je voor jezelf een denkbeeld vormen hoe deze planten er in de eigen 
natuur uitzien, maar d it beeld k lopt geenszins met de w erkelijkheid, althans 
bij mij niet. Prachtige grote groepen, d icht en lang bedoornd, variërend van 
vrijw el sneeuwwit, lichtgrijs, iets blauwachtig, to t aan donkergrijs, maakten 
de hellingen langs een hoog dal to t een waar cactussprookjesparadijs. Zo iets 
vergeet men niet weer. En alhoewel ik op de lange en nogal steile terugtocht 
een keer le lijk  viel te midden van mooie groepen Copiapoa cinerea, waar 
ik kennelijk meer aandacht voor had dan voor de moeilijke afdaling, de 
C. krainziana belevenis kon niets meer verstoren.

Op 24 januari verder gaande vonden we langs de nog al steile kust Copiapoa 
cinera var. albispina en de nogal sterk verbre ide en massaal voorkom ende 
Copiapoa haseltonia, waarvan we mooie fo to 's  konden maken en veel zaad 
verzamelen. V erder in het binnenland kwamen we op de groeiplaats van 
Copiapoa humilis, die momenteel veel m inder ta lrijk  voorkom t dan ik had ge
dacht. Ook Pyrrhocactus paucicostatus var. virid is  kom t niet veelvuldig voor. 
Hogerop vonden we groepen van Backeberg's Copiapoa gigantea, die deze 
destijds in de nacht tijdens een taxi-autorit naar Taltal vond. Het verschil met 
C. haseltonia is zeer gering te noemen.
We moesten m oeilijke klim partijen maken om op de s to ffige  plaatsen in de 
rotsen te komen waar R itter's Pyrrhocactus cachitaensis var. elongatus en de 
varië te it densispinus groeit.

G ele idelijk kwamen w ij to t op 2000 m hoog in de woestijnbergen, waar als 
enige plant voorkom t Copiapoa eremophila, daarna is de woestijn absoluut. 
Na een lange rit moesten we de Pan Americana voo r de zoveelste maal ve r
laten om de vindplaatsen te bereiken van o.a. Copiapoa (P ilocopiapoa) solaris.

Copiapoa (P iloco
piapoa) solaris R it
ter syn. Copiapoa 
ferox Lembcke et 
Bckb. bij Blanco 
Encalado in C hili.

Foto Buining

157



De zandweg naar het westen met de ondergaande zon als tegenlicht was 
mede daardoor bijzonder gevaarlijk en we waren tenslotte erg blij om zonder 
ongelukken de zeer steile bergpassen te zijn gepasseerd, zodat we in een 
hoog en eenzaam dal konden stoppen voor ons avondmaal en de overnach
ting in de wagen.
De volgende morgen kwamen we dan aan de groeiplaats van de genoemde 
Copiapoa, waaraan Copiapoa ferox Backbg. synoniem is. Volgens Ritter heeft 
de oude Echinocactus conglomeratus Phil., niets te doen met Copiapoa 
solaris, zoals Lembcke meende.
Deze Copiapoa solaris is vrij gemakkelijk te vinden, als men eenmaal in dit 
eenzame gebied is. Echter moesten we heel lang rijden en intensief zoeken 
(zelfs Ritter) om ten langen leste te vinden Pyrrhocactus glaucescens, P. echi
nus var. minor en de wonderbaarlijke Pyrrhocactus floccosus. Heel hoog in 
de bergen vonden we nog tenslotte Copiapoa tenuissima als grote zeldzaam
heid. De aldaar rondtrekkende Guanaco’s vreten deze plantjes regelmatig af, 
hetgeen wel uit de voetsporen en de afgevreten restanten bleek.

DE 3 LK TE HOUTHAELEN
We kunnen U iets meer meedelen over de voordrachten die gehouden zullen 
worden: 2 reisbeschrijvingen:

Dhr. Govaert over zijn reis naar Mexico;
Dhr. Rowley over zijn reis naar Californië.

Het onderwerp hydrocultuur zal door iemand uit Duitsland uit de doeken 
worden gedaan.
Dhr. Noltee zal spreken over nieuwe, zeer interessante vetplanten.

Belangrijke mededeling over de ruilbeurs

Opnieuw zal een poging worden gedaan om de minder prettige voorvallen 
van vorige keren te voorkomen. Meegebrachte planten dienen direct naar 
een apart vertrek te worden gebracht en blijven daar tot de opening van de 
ruilbeurs op zondag 14.30 uur.
Men kan een lijst insturen met de namen van de planten die men zoekt. 
Maximum aantal 20 namen (wat men heeft aan te bieden wordt dus niet ge
publiceerd). Deze 'verlanglijsten' worden aan de andere inzenders toege
stuurd, zodat iedereen kan weten wat hij het beste kan meebrengen. De 
lijst met namen moet worden ingezonden aan de secretaris voor Nederland: 
(graag zo spoedig mogelijk)

J. LAGARDE
Floreffestraat 30, Someren

T ijd sch rifte n
De tegenwoordige secretaresse-penningmeesteresse van de 'Mammillaria- 
Society' is: Mrs. B. A. Baldry, 7 Ebbisham Road, WORCESTERPARK, 
Surrey, Engeland.
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Uit de  afdelingen
Afd. ROTTERDAM
Op 27 mei heeft de heer J. C. van Keppel 
uit Wassenaar voor ons een lezing ge
houden over 'De succulente planten van 
de Canarische eilanden'. De heer van 
Keppel had een grote collectie zeer 
mooie planten afkomstig van deze eilan
den meegebracht en daarbij vertelde hij 
op een zeer onderhoudende wijze. Na 
een pauze vervolgde hij zijn lezing bij 
prachtige dia's. Gestelde vragen werden 
door de spreker beantwoord, zodat het 
voor ons een zeer mooie belangrijke 
avond is geworden.
Op de bijeenkomst op 24 juni heeft de 
heer J. P. v. d. Wal voor ons een lezing 
gehouden over 'Water'. Een zeer belang
rijk onderwerp, dat aanleiding gaf tot 
veel vragen, niet over het gebruik in 
hoofdzaak, maar veel technische vragen 
die door spreker werden beantwoord. 
Dit is ook een interessante, leerzame 
avond geweest.
5 juni maakten wij een excursie naar het 
Arboretum Trompenburg, Honingerdijk te 
Rotterdam. Te 10 uur werden wij daar 
ontvangen en rondgeleid door de schitte
rende tuin met zeer zeldzame prachtige 
bomen en coniferen.
19 juni brachten we een bezoek aan de 
kwekerij van de heer Bouman te Naald
wijk.
Voor beide tochten was veel belangstel
ling en het zijn voor de deelnemers heer
lijke uren geweest.

J. L. DE SLEGTE

SUCCULENTENBEURS 
VAN HET OOSTEN
Op zaterdag 28 augustus houdt Afdeling 
’IJsselstreek’ in samenwerking met de Af
delingen 'Arnhem', 'Hoogeveen', 'Nijme
gen’ en 'Zwolle’, een plantenruilbeurs in 
het D.W.K.-gebouw, Leeuweriklaan 19 te 
Zutphen. Aanvang 2 uur. Buiten de bo
vengenoemde afdelingen, die reeds be
richt hebben ontvangen hoopt het be
stuur dat veel verspreid wonende leden 
aan deze ruilbeurs zullen deelnemen. 
Juist onder deze leden die veel kontakt 
missen met de in afdelingsverband aan
gesloten leden, zal waarschijnlijk veel 
mooi en goed gekweekt plantenmateriaal 
zitten. Tevens komt men nu in kontakt 
met andere leden en kan men wetens
waardigheden uitwisselen.
Daar de beurs in het grensgebied ligt 
hoopt het bestuur zelfs op enkele Duitse 
succulenten-vrienden.
De middag zal hoofdzakelijk als ruilmiddag 
gekenmerkt worden, doch na de pauze

kunnen in overleg met de andere be
sturen plantjes worden gekocht. Dit voor 
leden die pas zijn begonnen en dus niet 
zoveel hebben aan te bieden. Het bestuur 
hoopt op een grote deelname. In overleg 
zullen wij trachten deze beurs jaarlijks te 
doen terugkeren, doch steeds bij één van 
bovengenoemde kringen. Bent U zeker 
van Uw komst, bericht U dan ons se- 
kretariaat even dan kunnen wij een plan
ning maken. Dit berichten graag zo snel 
mogelijk. Tot ziens op onze ruilmiddag. 

Namens het bestuur: 
Sekretariaat afd. 'Usselstreek', 
C. WONNINK,
Mgr. Nolensstraat 25,
Zutphen

Afd. RIJN EN DELFLAND

De afdeling Rijn en Delfland geeft 
met leedwezen kennis van het over
lijden van de heer

G. SNELDERWAARD
Zij verliest in hem een enthousiast 
liefhebber en medewerker, die geen 
bijeenkomst oversloeg. Nog verleden 
jaar bouwde hij een nieuwe kas. 
Helaas heeft hij er slechts korte tijd 
van mogen genieten.
Hij ruste in vrede.

N ieu w e leden
B. Kreugel, Helenalei 16, 2000 Antwerpen, 
België.
Mevr. A. M. A. Kroes-v. d. Eynde, Juliana- 
laan 76, Delft.
J. de Heer, Narcisstraat 9, Den Helder.
L. van Criekinge, Albertlei 5, B 2550 
Kontich, België.
P. Weeteling, Kruisstraat 14, Koog a.d. 
Zaan.
Mevr. van Westhreenen, Driftweg 23, 
Nunspeet.
Cees v. d. Burg, Prins Hendrikstraat 89, 
's-Gravenhage.
C. G. Reijn, Heerenweg 199, Heiloo.
A. Schouten, F. W. Reitzstraat 27, Gouda. 
Th. J. Bosmans, Mendelsohnlaan 18, Eind
hoven.
B. A. Brakenhoff, Callenburgstraat 139, 
Vlaardingen.
F. Hildama, Dillenburgstraat 67, Alkmaar. 
Ph. Meuleman, Generaal Lemanlaan 20, 
8320 Brugge (Assebroek) België.
Mevr. E. G. Boon-Petersen, Mgr. v. d. 
Weteringstraat 80, Utrecht.
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Mevr. de Vreugd, Orionweg 374, IJmui- 
den.
Mevr. G. Boerman, Lekstr. 16, IJmuiden.
J. P. G. Heijmans, Beukelstr. 2, Reuver.
H. van Weelden, de Fazant 109, Hooge- 
veen.
H. Viktorie, Krakeel 29, Gem. Hoogeveen. 
J. Fleur, Latherusstr. 84, Amsterdam 1019. 
R. J. Smelt, Citerstraat 212 IX, Purme- 
rend 1440.
G. Stapper, Maximiliaanstr. 24, 's-Herto- 
genbosch.

P. Rochlitz, Corn. Beerninckstraat 64, 
Mijdrecht.
A. L. Cornelisse, Wapserveenstraat 476, 
's-Gravenhage.
Mej. J. Goudriaan, Blois van Treslongstr. 
55, ’s-Gravenhage.
J. A. M. Seesink, Marconistraat 68, 's-Gra
venhage.
Diedrich Supthut, Laugaristrasse 1, 8117 
Faellanden, Zwitserland.
Raimund Czorny, Ortsgruppe Essen der 
DKG, Droste-Hülshoffstrasse 6, 4660 Gel- 
senkirchen-Buehl, B.R.D.

Wij ontvingen dit voorjaar 'interessante' nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.

Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.

Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.

SU-KA-FLOR biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W.  U eb e lm an n
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107

TE KOOP AANGEBODEN:
10 jaargangen Succulenta 
1950 t/m  1959.
(Van jaargang 1951 ontbreken 
de nrs. 1, 2 en 3; van^È57 ont
breekt nr. 10).
Prijs f  27,—

A. G. M. Grobben - Hartoch
W ilgenlaan 10 - Voorschoten
Tel. 01717 - 2128

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. Bravenboer, Kwartellaan 34, 
Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: G. LINK, M em lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, B ijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Am ersfoort.

Succulentenkwekerij
H. van DO NKELAAR

Werkendam - Tel. 01835 - 430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

Redacteur: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U.).
2e redacteur: F. K. A. NOLTEE, Gravenstraat 38, 
Dordrecht.
B ib liothekaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  15,—  en voor leden in het buitenland 
f  20,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c 
culenta” .

Kopie moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Austrocephalocereus purpureus 
(Guerke) Bckbg.

foto Bulning
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1. L. archerae

Een n ie u w e  tabel v o o r  het g e s la ch t Lith ops III

B. K. BOOM

OVERZICHT VAN DE SOORTEN EN VARIËTEITEN

1. L. archerae de Boer, opvallend door de licht grijze kleur en de meestal 
wazige tekening; bloemen geel; Groot Namaland.

2. L. aucampiae L. Bol., een variabele soort, meestal donker van kleur en 
vaak met groefjes of gekleurde streepjes in radiale richting langs de 
buitenrand; bloemen geel; Beetchuanaland.
var. aucampiae, kleur bruinrood; venster donker olijfgroen tot roodbruin 
met talrijke geweivormige vertakkingen in de buitenrand; doorschijnende 
punten meestal afwezig (fig. 2a) - var. euniceae de Boer, venster groot,

2a. L. aucampiae var. aucampiae 2b. L. aucampiae var. euniceae
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2c. L. aucampiae var. fluminalis 2d. L. aucampiae var. koelemanil

met enkele eilanden, de buitenrand met talrijke straalsgewijs verlopende 
groeven; doorschijnende punten aanwezig (fig. 2b). - var. fluminalis Cole, 
als de vorige var., doch venster meer olijfkleurig tot grijs; randen en 
eilanden mat grijs; radiale groeven en lijntjes smaller en schaarser (fig. 
2c). - var. koelemanii (de Boer) de Boer (L.k. de Boer) venster afwezig 
of als smalle lijnvormige figuren; doorschijnende punten talrijk, meestal 
verbonden door iets ingezonken, bruinrode lijntjes (fig. 2d).

3. L. bella N.E.Br., venster donker gekleurd, bandvormig vertakt; bloemen 
wit; Groot Namaland, Karasbergen.
var. bella, banden van het venster zeer donker gekleurd; eilanden licht
geel, rose-achtig geel of licht bruinachtig geel (fig. 3a). - var. lericheana 
(Dinter & Schw.) de Boer & Boom (L.l. (Dinter & Schw.) Jac.), weinig van 
de vorige var. afwijkend; banden donkerder en eilanden donker bruin
achtig geel (fig. 3b). - var. eberlanzii (Dinter & Schw.) de Boer & Boom 
L.e. (Dinther&Schw.) N.E.Br.), venster gemiddeld minder ingezonken, min
der doorzichtig, aan de rand meer vertakt; eilanden grijs tot blauwachtig 
grijs, soms bruin of iets paarsachtig (deze kenmerken soms niet alle 
tegelijkertijd aanwezig; hetgeen in cultuur voorkomt als L. eberlanzii is 
vaak een variatie van L. karasmontana) (fig. 3c).
Bovengenoemde variëteiten zijn vaak nauwelijks uit elkaar te houden en 
kunnen eigenlijk alleen bij vergelijking geïdentificeerd worden.

3a. L. bella var. bella 3b. L. bella var. lericheana
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4a. L. bromfieldii var. bromfieldii 6. L. deboerii

4. L. bromfieldii L. Bol., venster bandvormig vertakt en donker gekleurd; 
bloemen geel; Gordonia.
var. bromfieldii, lichamen een geelachtig roodbruine indruk gevend; top- 
vlakte met geelbruine bobbels en blauwe stippen; buitenrand met 6-10 
vorkvormige vertakkingen (fig. 4a). - var. insularis (L. Bol.) Fearn (L.i. L. 
Bol.), lichamen een groenachtig bruine indruk gevend; topvlakte iets 
hobbelig, zonder blauwe stippen; buitenrand met 10- 14 vorkvormige ver
takkingen (fig. 4b).

5. L. comptonii L. Bol., spleet gapend: lichamen groen, vaak ±  rood over
lopen, met groot, vaak ±  gaaf venster; bloemen geel; Ceres.

6. L. deboerii Schw., gekenmerkt door de rosé blaar aan de voet van de 
lobben; vaak is deze niet zo gemakkelijk waar te nemen; eilanden zijn 
vaak langs de rand gerangschikt; bloemen wit; Z.-Afr. (vindplaats onbe
kend).

5. L. comptonii 4b. L. bromfieldii var. insularis
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7a. L. dinteri var. dinteri 7b. L. d interi var. brevis

7. L. dinterie Schw., gekenmerkt door vaak bruinachtig groene kleur en de 
gladde topvlakte met rode punten; bloemen geel; Warmbad. 
var. dinteri, venster bruinachtig groen met 3- 15 rode stippen of streepjes, 
onregelmatig geel- tot bruinachtig omzoomd, nabij de rand op het einde 
van de spleet met donker blauwgroene punten; eilanden soms afwezig 
(fig. 7a). - var. brevis (L. Bol.) Fearn (L.b. L. Bol.), venster lichtgroen tot 
bruinachtig groen met 1 -3  rode stippen, de rand geelachtig, scherp af
getekend en iets binnen de zoom van de topvlakte (fig. 7b). - var. multi- 
punctata de Boer, venster bruinachtig groen met 14-18 rode puntjes of 
streepjes; eilanden afwezig of als groeven (fig. 7c). - var. marthae (Loesch 
& Tischer) Fearn (L.m. Loesch & Tischer), venster groenachtig blauw tot 
bruinachtig, zonder of met enkele rode puntjes of streepjes, duidelijk 
geelachtig tot bruinachtig omzoomd; eilanden afwezig (fig. 7d).

7c. L. dinteri var. multipunctata 7d. L. d in teri var. marthae

(Wordt vervolgd).
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A u stro c e p h a lo c e re u s  p u rp u re u s  (Guerke) Bckbg.

A. F. H. BUINING

Deze interessante plant werd in 1908 in het Monatschrift für Kakteenkunde, 
p. 86, door Guerke beschreven naar door Ernst Ule verzameld materiaal. Deze 
Ernst Ule bereisde tussen augustus 1906 en februari 1907 een deel van 
Brazilië ter bestudering van de rubberbomen in de staat Bahia. Toen had hij 
ook gelegenheid om cactussen te verzamelen, die hij gedroogd en deels in 
alcohol naar Professor Guerke in Berlijn zond.
In genoemd tijdschrift geeft Ule op de pagina’s 17-24 een boeiende beschrij
ving van zijn reis. Hij vermeldt daar onder andere: ’. . .  . van de hoge bergen 
heb ik alleen de Serra do Sincora bezocht, die tot 1600 m hoog is . . . .  op de 
rotsen groeide slechts een enkele cactus, namelijk de kleine Cephalocereus 
purpureus Guerke met purperkleurige bloemen; zij heeft een recht opgaande 
groei en wordt slechts iets langer dan één meter’, (vertaald).
Tot zover Ernst Ule.
Na vermelde publicatie verschijnt de naam van deze plant weer in The Cacta- 
ceae van Britton and Rose, II, p. 28/29. Kennelijk is door de auteurs het 
herbariummateriaal en de bestaande literatuur óf niet voldoende onderzocht, 
óf het was te onvolledig. Zij zijn afgegaan op materiaal hen gezonden door de 
in Juazeiro in het uiterste noorden van Bahia wonende arts Zehntner. De 
planten werden toen van ruim 1 meter tot 3 meter en hoger. De gegeven 
afbeeldingen waren zeer beslist niet Cephalocereus purpureus Guerke.
Ook prof. Werdermann neemt in zijn Brasilien und seine Saulenkakteen van 
1933, p. 117, de fout van Britton en Rosé over en schrijft dat deze zuilvormig 
groeiende cactus 4 - 5 meter hoog wordt en tot 25 ribben heeft. Merkwaardig 
dat Werdermann niet tot de conclusie kwam dat dit een heel andere plant was. 
Backeberg vermeldt tenslotte dat de plant 5 m hoog wordt en hij neemt de 
beschrijving van Werdermann verder over.
Toen ik bovengenoemde reisbeschrijving van Ernst Ule had gelezen, was er 
alle aanleiding om de genoemde Serra do Sincora tijdens mijn tweede Bra
ziliaanse reis te bezoeken. Dit was bepaald niet eenvoudig. Intussen had 
Friedrich Ritter ook deze Serra bezocht en geconstateerd dat de door Britton 
en Rosé, Werdermann en Backeberg genoemde plant zeer beslist niet de 
oorspronkelijke Cephalocereus purpureus Guerke was. Opgemerkt zij nog 
dat geen der vermelde auteurs ooit de Serra do Sincora bezochten.

Op 26 augustus 1968 vonden Horst en ik de bewuste plant, hier en daar in 
grote groepen. Van twee exemplaren met veruit het grootste cephalium breng 
ik hier een foto. Wij hadden gelegenheid om van deze Serra langs allerlei 
zandweggetjes naar het noorden te trekken naar de Morro do Chapeu. Telkens 
konden wij de onderhavige plant op en tegen bergruggen tussen 600 en 1000 m 
(volgens onze hoogtemeters) waarnemen tot aan deze Morro do Chapeu, later 
zelfs tot op de bergen rond Jacobina, hierdoor een verbinding vormend met 
de nog wat noordelijker voorkomende Austrocephalocereus dybowskii (Gos- 
selin) Bckbg.
Uit een en ander blijkt dat de door Werdermann in zijn bovenvermelde werk 
gepubliceerde Cephalocereus lehmannianus Werd. afkomstig van de Morro 
do Chapeu synoniem is met Austrocephalocereus purpureus (Guerke) Bckbg., 
en dat de door Britton en Rosé, Werdermann en Backeberg genoemde Ce
phalocereus purpureus Guerke in werkelijkheid is Coleocephalocereus goebe-
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lianus (Vaupel) Buining (zie Z. f. Sukkulentenkunde 1923/24, p. 58). In een 
ander artikel hoop ik hier nog eens op terug te komen.
Austrocephalocereus is een nachtbloeier, d.w.z. dat de bloem zich in de 
avond opent en zich de volgende morgen omstreeks 9 uur w eer voor goed 
sluit. Meestal ziet men derhalve een geheel o f gedeelte lijk  gesloten bloem, 
die aan de buitenzijde purperkleurig is. Geheel geopend is de kleur zoals de 
frontp laat aangeeft vrijw e l w it to t rosé. Nachtbloeiers zijn nimmer sterk ge
kleurd en meestal meer w it getint. Bij de eerste zonnestralen worden de 
bloemen rijk  bezocht door kolibries, hetgeen w ij hebben kunnen constateren.

Austrocephalocereus purpureus (Guerke) Bckbg. Foto: Buining



L o b iv ia  g la u c a  R au sch  spec. nov.

W. RAUSCH

Simplex, ca 10 mm alta et ad 40 mm diametiens, radice rapiformi, e solo 
vix prominens, glauca; costis 10-13, in gibberes 10 mm longos disso
lutis; areolis paulum albo-tomentosis; aculeis marginalibus 6-7, tribus 
paribus, uno deorsum verso, 6-8 mm longis, fuscis ad nigris, corpori 
appositis; aculeo centrali 1, sursum verso, ad 30 mm longo, acumine 
incurvato, nigro, basi rubro, postea canescente. Floribus, fructu et semi
nibus Lobivia jajoiana Bckbg., modo. Floribus aurantiacis ad rubris fauce 
nigra.
Patria: Argentina, Jujuy, a Purmamarca in occidenten versus, 3.500 m ait. 
Typus Flausch 218 in Herbario W.

Enkel, ca 10 mm hoog en tot 40 mm diam., met penwortel, nauwelijks boven 
de grond uitkomend, licht grijsgroen; ribben 10-13, de ca. 10 mm lange scherp
gekante knobbels zijn schuin gesteld, in de cultuur ook ca recht; areolen 
ovaal met wit vilt; randdorens 6-7 , in 3 paren gesteld en 1 naar beneden 
gericht, stralend naar het lichaam gebogen, 6-8 mm lang, bruin tot zwart; 
middendoren naar boven gericht, tot 30 mm lang, dikwijls met omgebogen 
punt, zwart met rode basis, later grijs wordend. Bloem, vrucht en zaad als bij 
Lobivia jajoiana Bckbg; bloem oranje tot rood met zwarte keel.
Groeiplaats: Argentinië, Jujuy, ten westen van Purmamarca, op 3500 m hoogte. 
Type Rausch 218 in herbarium W.

Lobivia glauca Rausch spec. nov. Foto: Rausch
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L o b iv ia  g la u c a  R au sch  var. 
p a u c ic o s ta ta  R au sch  var. nov

Differt a typo costis 7-9, in gibberes 15 mm longos; aculeis marginalibus 
4-5, duobus paribus, uno deorsum verso, 6-15 mm longis; aculeo centrali 
ad 50 mm longo.
Patria: Argentina, Jujuy, a Purmamarca in meridiem versus, 2.500 m ait. 
Typus Rausch 217 in Herbario W.

V ersch ilt van het type door het aantal ribben, 7-9, waarvan de schuin gestelde 
scherp gekante knobbels 15 mm lang zijn; randdorens 4-5, in 2 paren gesteld 
en 1 naar beneden gericht, 6-15 mm lang; m iddendoren 1, to t 50 mm lang. 
G roeiplaats: Argentin ië, Jujuy, ten zuiden van Purmamarca, op 2500 m hoogte. 
Type Rausch 217 in herbarium W.
Deze soort met haar zeer begrensd voorkom ende varië te it met weinig ribben, 
is verwant met Lobivia jajoiana Bckbg. Z ij ve rsch ilt hiervan door haar typische 
opvallende lich t grijsgroene epidermis, waar de blauwzwarte dorens sterk op 
contrasteren.

Lobivia glauca var. paucicostata Rausch var. nov. Foto: Rausch
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Septem ber-allerlei

Voor cactussen is september een moeilijke maand. Enerzijds willen de planten 
bij gunstig weer gaarne een flinke groeistoot maken. Vooral de Zuidameri- 
kaanse soorten, die ten zuiden van de evenaar groeien, vergeten de seizoenen 
van hun vaderland niet geheel. Daar is september de voorjaarsmaand bij uit
nemendheid. Tijdens ons verblijf in Brazilië in september 1968 bleek het weer 
in deze maand, ook door de inwoners aldaar, als het beste en aangenaamste 
van het gehele jaar te worden beschouwd. Alles bloeit en groeit daar dan als 
in ons voorjaar.
Anderzijds moet in ons klimaat, althans wat de cactussen betreft, een derge
lijke nieuwe groeiperiode voorkomen worden. Een uitzondering hierop vormen 
de z.g. bladcactussen, maar daar komen we nog op terug.
Deze nieuwgroeiperiode moet zoveel mogelijk gebruikt worden om de planten 
goed uit te laten rijpen. De planten die nog steeds buiten in de platte bak staan 
passen zich vanzelf wel aan. In deze maand is de zon dikwijls nog vrij krachtig, 
echter worden de nachten weldra langer en vrij koel, zodat slechts van een 
lichte groei sprake is, die wij uitrijpen noemen.
Uiteraard moeten wij het water geven hiernaar regelen en verminderen.
In de kas echter loopt de temperatuur overdag tot vrij hoge waarden op, terwijl 
vooral in de wat grotere de temperatuur ’s nachts vrij hoog blijft. Om een te 
sterke groei te voorkomen moet dag en nacht zo goed mogelijk gelucht 
worden en het water geven moeten wij dan vrij sterk verminderen. Het is 
namelijk de bedoeling om de planten flink af te harden omdat dergelijke 
cactussen de winter veel gemakkelijker en met minder schade door komen. 
Een moeilijkheid is altijd dat we als liefhebbers graag allerlei soorten cactussen 
en vetplanten in dezelfde kas willen houden. Het resultaat is dan meestal een 
compromis, of het minder goed groeien van een bepaalde groep.

Trichoreus pasacana-’woud’ op 2500 m in de Quebrada del Toro boven Salta. Foto: Buining
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Zo moet men wat de cactussen betre ft de epiphyten, w aaronder ook de z.g. 
bladcactussen vallen, bij voorkeur in deze maand verpotten. De aarde moet 
in het algemeen wat hum usrijker en voedzam er zijn dan voo r de bolcactussen. 
Tegen het einde van de maand kan men ook de bladcactussen die gedurende 
de zomer op een beschut plekje in de tuin stonden naar de kas o f naar de 
kamer halen, nadat ze dus verpot en schoongem aakt zijn.
Gevoelige cactussen zoals Melocactus, D iscocactus en soorten die in min 
of meer tropische gebieden voorkom en brengt men in deze maand ook van de 
platte bak in de kas, zodra het weer wat koeler wordt.
In de vorige ’m aandallerlei’-besprekingen zijn dank zij b ijdragen van enige 
leden nogal wat onderstammen besproken. Onzerzijds w illen w ij nog de aan
dacht vestigen op een daar niet genoemde onderstam. Het is de uit zaad 
gewonnen onderstam van Trichocereus pasacana die vele gunstige eigen
schappen bezit, vooral voor bolcactussen. Deze reus uit de Andesgebieden 
van Bolivië en Argentin ië groe it uit zaad gekw eekt nogal langzaam, hetgeen 
voor een onderstam een goede eigenschap is. De enteling w ord t niet te sterk 
gedreven en krijg t daardoor een fraaie vorm. Z ij is tegen droogte en koude 
goed bestand en vorm t als regel geen spruiten. Wel moet U na het uitzaaien 
enige jaren geduld hebben to t de plant de gewenste grootte heeft bereikt. 
V óór het enten knipt men met een stevige schaar de dorens to t op de areolen 
weg. Het enten gelukt vrijw el altijd. Na een paar jaar z iet men de onderstam 
nauwelijks meer.
Hebt U derhalve gelegenheid zaad van deze onderstam op de kop te tikken, 
probeert U het dan eens. V rij zeker zult U er veel plezier van beleven, indien 
U althans w ilt enten.
Het is verder raadzaam in deze maand de planten nog eens een flinke schoon
maak te geven, vóó r het weer te kil w ordt.
Besproei o f bespuit de planten rijke lijk  met een van de vele in de handel 
zijnde bestrijdingsm iddelen. N iet dat w ij zulke grote vrienden zijn van al deze 
middelen, maar vooral in deze maand heeft men nog gelegenheid een vochtig 
middel ruimschoots toe te passen. In de w in ter is dat alles veel m oeilijker, 
terw ijl in een verwarm de kas het ongedierte zich gem akkelijk kan verm enig
vuldigen. Daarom, begin de w interperiode met zo zuiver m ogelijke planten. 
O ver de behandeling van de andere succulenten kan het volgende gezegd 
worden. Vooral voor de Mesems is septem ber de voornaam ste groe i
en bloeimaand. O ok de w intergroeiers als M itrophyllum  en M onilaria gaan nu 
aan de groei. A lle Mesems houden we nu dan ook matig vochtig, m.u.v. de 
uitgebloeide planten. Deze gaan we m inder w ater geven om ze op de komende 
w in ter voor te bereiden. De nachten kunnen al behoorlijk  koud worden, zodat 
we bij voorkeur ’s morgens gieten. O ok moeten we voorzichtig  zijn met het 
over de kop gieten van vooral behaarde en rozetvorm ige planten, omdat 
anders gem akkelijk rotting optreedt. Op zonloze dagen zijn we eveneens 
voorzichtig  met water, vooral bij gevoelige soorten als A loinopsis, D inter- 
anthus, Lapidaria, Lithops en Titanopsis.
Conophytums kunnen deze maand nog goed gestekt worden. Let u er echter 
wel op dat alleen te doen als De B ilt enige dagen droog w eer voorspelt, 
aangezien anders de wonden te lang nat blijven, w aardoor de kans op infecties 
te groot wordt.
Bij goed weer moeten we ook deze maand nog volop luchten. Mochten de 
nachten te koud worden dan kunt u de ramen beter ’s avonds sluiten. 
Tenslotte nog dit: als u Conophytum s w ilt zaaien kan dat het beste gebeuren 
in de eerste helft van oktober. U kunt dus nu alvast de nodige voorbereidingen 
gaan treffen.
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O n d erstam m en  en het g eb ru ik  d a a rv a n

F. J. VAN LEEUWEN

Reagerende op het schrijven van de heer Theunissen uit Roosendaal in 
Succulenta van maart 1971, volgt hier mijn mening over de diverse soorten 
onderstammen en het gebruik daarvan.
Ik stel voorop, dat hetgeen nu volgt geen voorschriften zijn doch persoonlijke 
meningen en ervaringen. Commentaar is echter welkom.
De meeste soorten entstammen, zoals de liefhebber ze over het algemeen in 
voorraad heeft, zijn nog zelden soortecht. Het feit dat een onderstam een 
hybride is, kan voor de functie als onderstam zowel positief als negatief zijn. 
Persoonlijk ben ik ruim gesorteerd in de diverse soorten entstammen. Mede 
ter beantwoording van de vraag door de heer Theunissen gesteld, zal ik over 
de entstammen, waar ik persoonlijk ervaring mee heb, wat schrijven.
Groep I: Trichocereus spachianus, -schickendantzii, -lamprochlorus, -macro- 
gonus en -pachanoi.
Mijn ervaringen met Tr. spachianus, -lamprochlorus en macrogonus zijn onge
veer dezelfde. Al deze soorten zijn gemakkelijk te kweken en geschikt om 
praktisch alle - niet klein blijvende - cactussen op te enten. Tr. schickendantzii 
blijft na het enten steeds weer opnieuw doorgaan met spruiten. Het is echter 
een zachte en sappige plant en zodoende nog wel eens een redder bij een 
noodenting buiten het entseizoen. Tr. pachanoi is minder geschikt voor Chi
leense soorten omdat deze soorten neigen naar deformatie op deze onder
stam, hetgeen de natuurlijke vormen geen goed doet. Tr. pachanoi is echter 
wel geschikt voor de meeste Mammillaria’s en aanverwante soorten; alsmede 
voor Notocactussen, Gymnocalycium, Lobivia’s en Parodia's.
Groep II: Eriocereus jusbertii en -martinii.
Geschikt voor praktisch alle cactussen en in het bijzonder voor alle niet zo 
groot wordende planten. Bij gebruik van deze soorten als entstam bent U 
verzekerd van een mooie natuurlijke groei met een goede krachtige 
bedoorning en beharing. E. martinii kan moeilijkheden bij het enten opleveren 
vanwege de harde centrale as. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat hier
door entingen mislukken.
Groep III: Cereus peruvianus en -jamacaru.
Deze entstammen zijn uitstekend geschikt voor het tijdelijk enten van jonge 
zaailingen en stekjes. Over het algemeen hebben deze entstammen, wanneer 
ze niet zwaar zijn, na verloop van tijd niet meer voldoende krachten, zodat 
tot overenten of het aankweken van eigen wortels moet worden overgegaan. 
Cereus peruvianus en -jamacaru van 1 m of meer hoogte zijn uitstekend 
geschikt voor hoogentingen. De resultaten daarvan zijn vaak buitengewoon. Ik 
moge U hierbij wijzen op een artikel van Konrad Klügling in het Succulenta- 
nummer van januari 1968.
Groep IV. Myrtillocactus geometrizans en Corrycactus melanotrichus.
De kwaliteit van deze groep stel ik ongeveer gelijk met die van groep III. De 
entstammen van groep IV beveel ik echter niet aan voor de zogenaamde hoog
entingen. Tevens teken ik aan, dat M. geometrizans nogal koudegevoelig is. 
Ondanks al dit geschrijf over entstammen ben ik persoonlijk van mening dat 
het enten van cactussen tot een minimum moet worden beperkt. Automatisch 
volgt hieruit de vraag wanneer dan wel of niet tot enten moet worden over-
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Cereus jamacaru zoals ze in Bahia, Brazilië  in het w ild  voorkom t. Foto: Buining

gegaan. Speciaal voor de beginnende liefhebbers volgen hier dan enkele 
aanwijzingen:
I. Planten welke op eigen wortel m oeilijk zijn te kweken.
In deze gevallen kan enten wel eens noodzaak zijn. Praktisch alle 
cactussen zijn echter op eigen w ortel te kweken ! I Veelal moet een slechte 
beworteling of een slechte groei worden gezocht in de grond waarin de 
planten worden gekweekt. De pH- en de voedingswaarde van de grond zijn 
hierbij enkele van de belangrijkste factoren. S lechts weinig liefhebbers zullen 
d irect een antwoord kunnen geven op de vraag wat op een zeker moment 
de pH-waarde van hun grond is. O ok het verzamelen van de ju iste materialen 
v o o re e n  goede grondsam enstelling schijn t voor veel liefhebbers een probleem 
te zijn.
V oor deze groep van liefhebbers is er een interessant nieuwtje. Momenteel is 
ook in Nederland de uit Duitsland afkom stige ’Chem i-Erde’ ve rkrijgbaar welke 
aan alle ’cactuseisen' voldoet. Deze aarde, die vele jaren bruikbaar is, bleek 
na enkele jaren begieten nog een pH-waarde te hebben van rond 5.
II: S tekken of zaailingen welke men na enkele jaren volwassen of bloeibaar 
w il zien.
Men gebruike bij voorkeur volwassen onderstammen. Het voordeel van een 
dergelijke enting is, dat de bloeibare onderstam de bloeihorm onen zal over
brengen op de entling waardoor laatstgenoem de één o f meer jaren eerder zal 
gaan bloeien dan op eigen w ortel het geval zou zijn geweest.
III: S tekken welke als ruilmateriaal moeten dienen.
Een geënte stek kan twee to t drie weken na scheiding van de moederplant 
weer volop aan de groei zijn en er kan to t ruiling of verkoop worden over
gegaan.
D oor meerdere malen dezelfde plant over te enten en hierbij zogenaamde 
voetjes aan te leggen kan een zeldzamere plant o f een plant waar veel vraag 
naar is snel worden verm eerderd en verspreid. W anneer het een plant betreft 
die zelfsterie l is kan het echter gebeuren dat een latere poging to t verm eer-
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dering uit zaad niet de verwachte resultaten oplevert, doordat beide planten 
van dezelfde oorsprong zijn.
Tot slo t nog iets over het leegzuigen van Echinopsis waarover de heer 
Theunissen schreef. D it is te voorkom en door in de groeiperiode een kweek- 
aarde te gebruiken met een vrij hoog kleipercentage en een goede bemesting. 
Tevens gedurende de w intermaanden enkele malen een geringe hoeveelheid 
w ater geven.
2e M aasveldstraat 8, Venlo

Boek- en tijd sch rifte n  b e sp re k in g
THE NATIONAL CACTUS AND SUCCULENT JOURNAL, jaargang 1970

Op pag. 3/4 beschrijven Lavranos en Mortimer Rhytidocaulon fu lleri, een 
Stapelia-achtige plant uit het zuiden van Arabië.
Prof. Desmond T. Cole van de W itwaterstrand U niversite it in Zu id-A frika 
beschrijft op pag. 7/10 een viertal nieuwe variëteiten van Lithops, n.l. Lithops 
aucampiae var. flum inalis, L. lesliei var. mariae, L. turb in iform is var. elephina 
en L. tu rb in iform is var. susannae, alle vergezeld van fraaie kleurenfoto 's. 
Op pag. 106/108 behandelt deze auteur Lithops dorotheae Nel., en hij komt 
to t de conclusie dat om trent deze plant 'een tragedie van vergissingen' in 
de literatuur bestaat.
Philip E. Downs maakte in augustus 1969 met F. P fister een tocht van 600 
mijl van Durban naar Macamedes en terug. De bedoeling van deze reis was 
de m ogelijkheden te onderzoeken van toekom stige expedities. Van deze reis 
en de aangetroffen landschappen en planten verte lt de auteur op pag. 11/12 
en 37/40.
Ron Ginns de bekende vetp lantenlie fhebber in Engeland behandelt op pag. 
14/15 enige O thonna’s.
John Dcnald bespreekt in een serie van 4 artikelen het subtribus Borzicactinae

Matucana robusta Ritter op 3300 m hoogte in Peru. Foto: Buining
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van Buxbaum. Hij vo lg t hierin de opvatting van Myron Kimnach, die in dit 
subtribus slechts de geslachten Oroya, Borzicactus, Denmoza en C leisto- 
cactus erkent. Het andere uiterste in deze classificatie  w ord t zoals bekend 
ve rto lk t door Backeberg en slechts deels door Ritter. Naar de opvatting van 
de sterke opsplitsing in geslachten behoren to t de Borzicactinae de genera: 
C leistocactus, Oroya, Denmoza, Arequipa, Matucana, Morawetzia, Seti- 
cereus, C listanthocereus, Loxanthocereus, Arequip iopsis, M aritinocereus, 
Bolivicereus, Submatucana, Cephalocleistocactus en Borzicactus, terw ijl de 
auteur tenslotte hier nog bij noemt Akersia en H ildewintera. W il de auteur 
hierin volledig zijn dan zou ook nog het door Akers opgestelde geslacht 
Peruvocereus genoemd moeten worden. Na een sleutel op de 4 eerstgenoem 
de genera gegeven te hebben, behandelt hij de 5 species van het geslacht 
Oroya op pag. 18e.v. Vervolgens komt het geslacht Borzicactus aan de 
beurt met als eerste subgenus Borzicactus w aaronder dan komen te vallen 
de vroegere geslachten Borzicactus, C listanthocereus, Seticereus, Akersia, 
Bolivicereus en Hildewintera. Voorts het subgenus Loxanthocereus waar
onder worden gerekend de beide vroegere geslachten Loxanthocereus en 
M aritinocereus. Hierop vo lg t het subgenus Matucana waaronder hij rekent 
de vroegere geslachten Matucana, Arequipa, A requip iopsis, Submatucana, 
Matucana subgenus Incaica, Matucana subgenus Matucana en Eomatucana. 
Tenslotte is er nog zijn ondergeslacht Oreocereus w aaronder vallen de 
vroegere genera Oreocereus en Morawetzia. Z ie h iervoor de pag. 42/44, 
69/72 en 109/111.

Witbehaarde Oreocereus hendriksenianus op 3500 m hoogte in de Andes. Foto: Buining

Onze ernstige bezwaren tegen de besproken revisie is wel, dat noch Kimnach 
noch Donald enige veldstudies in de betrokken gebieden hebben gemaakt. 
Het is veel eenvoudiger veel geslachten maar bij e lkaar te voegen, dan de 
fijnere en diepere verschillen vast te leggen. D it gebeurt niet alleen in de 
plantensystem atiek maar ook in de zoölogie. Er zullen naar ons oordeel altijd 
voorstanders blijven van zowel de opsplits ing als van de samenvoeging van 
genera en species. Zoals zo d ikw ijls  is de vraag o f hier de oplossing niet
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in de gulden middenweg ligt. Zaak is echter de onderzoekingen zeer grondig 
en goed gefundeerd te publiceren.
Dezelfde auteur beschrijft op pag. 33 Oroya peruviana var. conaikensis var. 
nova en Borzicactus (subgenus Matucana) huagalensis sp. nova. Naar w ij 
hopen zal Donald naast de beide summiere diagnosen een uitvoerige en 
nauwkeurige beschrijving nader publiceren om te kunnen beoordelen o f beide 
taxa terecht beschreven zijn in het licht van het zoveel m ogelijk samen
brengen van verwante species.
Op dezelfde pag. 33 brengt M ortim er 2 fo to ’s van de zeer zeldzame Pseudo- 
lithos sphaericus, een succulent uit Somaliland.
G ünther M oser bespreekt op pag. 34/36 de grote variab ilite it van Gymno- 
calycium fleischerianum . V oor hen die planten in het w ild verzamelden is 
d it bepaald geen verrassing. Dezelfde auteur geeft op pag. 77/78 een 
overzicht van de ontdekkingen van de planten rond Gymnocalycium friedrich ii 
sedert 1963 door A. M. Friedrich. Een defin itie f overzicht van d it complex 
is nog niet te geven naar onze mening, daar in verhouding slechts beperkte 
delen van de Gran Chaco onderzocht zijn.

Een van de vele vormen van Gymnocalycium friedrichii in de Gran Chaco do Paraguay dicht bij de 
boliviaanse grens. Foto: Buining

Op pag. 40/41 behandelt van Keppel de geschiedenis van de hybride Eche- 
veria X setorum 'V ic to r'.
In het voor succulentenlie fhebbers vrijw el onbekende Ethiopië, maakte M. G. 
G ilbert een studiereis, w aarover hij op pag. 66/68 en 114/116 een verslag 
met interessante fo to ’s geeft. Er werden o.a. verzameld Monadenium, Echid- 
nopsis, Caralluma, Aloë, Euphorbia, Adenia, C issus, Kalanchoë, Kleinia, 
Huernia enz. V oor liefhebbers van deze geslachten een zeer belangrijk 
artikel.
G. A. Cheetman geeft op pag. 46, 74 en 118 een beschouwing over zoals hij 
het noemt ’Choice Echinocerei’ o f te wel uitverkoren Echinocerei. Hij be
spreekt achtereenvolgens E. sciurus, E. papillosus en E. engelmannii. Op 
pag. 75/76 behandelt Tischer Conophytum  w ettste in ii en haar variëteiten, 
w aarbij hij C. speciosum hier als varië te it van C. w ettste in ii plaatst.
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Van het geslacht Othonna, zijnde een succulente Com positengroep, bespreekt 
Rowley de species lepidocaulis op pag. 79/80.
Carallumma crenuiata W allich w ordt op pag. 81 afgebeeld en besproken door
Lamb.
Op zijn bekende en voortre ffe lijke  wijze beschrijft Rauh op pag. 100/102 
Euphorbia cap-saintemariensis spec. nova afkom stig van Madagascar. Zeer 
bijzonder zijn daarbij de fo to ’s van Buhtz en de tekeningen van Klein en de 
pollen-studie en -fo to ’s van Schill.
Tenslotte noemen w ij nog gaarne het artikel van Horwood (pag. 103/105) 
over de plantengroei van het in de Indische oceaan gelegen eiland Socotra. 
Gevonden werden vertegenw oordigers van de succulente genera Dorstenia, 
D endrosicyos en Adenium. Vele zeer interessante succulenten uit A frika, 
Arabië en van de aangrenzende eilanden zijn in de co llecties in ons land 
vrijw el onbekend. In Engeland zijn b.v. vele vetplantenverzam elaars over
gegaan deze bijzondere vetplanten in cu ltuur te nemen.
Mogen deze literatuuroverzichten onze liefhebbers stim uleren ook dergelijke 
planten eens in studie te nemen.

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (X I)
Antofagasta is in verhouding to t de meeste noordelijke kustplaatsen een 
grote stad, die volop w ater krijg t uit de hoge Andes via pijp leidingen. Zelfs 
ziet men buiten de stad op de trooste loze kale geelachtige w oestijngrond zo 
nu en dan volkom en vierkante gedeelten die door permanente besproeiing 
zijn herschapen in de meest frisse moes- en vruchttuinen. We zijn hier trou
wens niet ver meer van de grote natuurlijke C hilisalpeterlagen. Met voldoende 
irrigatie heeft men hier enorm vruchtbare gronden. Verder naar het noorden 
lig t de havenplaats Tocopilla, de grootste uitvoerhaven van koper van Chili, 
dat voor koper het grootste uitvoerland is te r wereld.
De bergen zijn in deze gebieden nog al hoog en door de zeer uitgestrekte 
zand- en leem woestijnen m oeilijk te bereiken. Hier laten de meesten verstek 
gaan. M ijn vrouw  bleef 'thu is ' en Ritter en ik maakten een grote bergtoer. 
Zo bezochten we de enige plek die R itter kent w aar nog één exemplaar 
van Pyrrhocactus residuus groeit. Na een foto van d it zeldzaam exemplaar 
genomen te hebben bouwden we er nog een extra rotsbescherm ing omheen 
om zoveel m ogelijk te voorkom en, dat d it exem plaar door Guanaco's zou 
worden gevreten. Om op de bergkam te komen moesten we nog een aanzien
lijk  stuk stijgen, maar tegen 12 uur waren we toch bovenaan, waar we onze 
meegebrachte lunch gebruikten. Langs een zeer steile flank van deze kam 
moesten w ij zien te komen bij de groeiplaats van Copiapoa boliviana en 
Pyrrhocactus vexatus, alsmede Eulychnia floresiana.
Dit gebied was alleen te bereiken langs een zeer smal paadje wat uitge
lopen was door Guanacos. Toen we op een gegeven moment een m erkwaar
dig zeer hoog geflu it hoorden, verte lde Ritter mij, dat d it de w aarschuwings
kreet van de Guanacos is. En inderdaad op een gegeven ogenblik zagen we 
een bruinachtige Lama-soort zich s ie rlijk  voortbewegen over de rotsachtige 
bergen. Naast deze w ilde soort is er een tweede w ilde Lama, die Vicuna 
(uitspreken vicoenja) heet en die wat kle iner en nog s ie rlijke r is. Reeds van 
oudsher, w aarschijn lijk  uit de vroeger veelvuldig en w ijd  verspreide Guanaco, 
fokten de indianen twee tamme soorten n.l. de Lama en de Alpaca, de eerste 
werd als lastd ier gebruikt, de tweede leverde en levert de Lamawol.
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Eulychnia floresiana 
Ritter op bergen di
rect aan de kust in 
Chili.

Foto: Buining

Na een lange tocht kwamen wij op het gewenste punt aan en zagen daar 
grote groepen van de Copiapoa en de schitterende Euiychnia. Naar de door 
de Guanaco’s belaagde Pyrrhocactus vexatus moesten we hopeloos lang zoe
ken om althans een foto te kunnen maken van deze zo zeldzame plant op 
haar groeiplaats. Terwijl wij hier mee bezig waren zweefden de eerste enorme 
Condors boven ons, die ons nauwgezet in de gaten hielden, wellicht hopende 
op een verongelukken van deze twee menselijke wezens om als buit te die
nen. Intussen begonnen nevels uit zee op te stijgen en landinwaarts te drijven. 
In een oogwenk was het gebied beneden ons aan het oog onttrokken, zodat

het te gevaarlijk werd om hier ergens 
af te dalen. Er zat niets anders op 
dan de lange gevaarlijke weg langs 
de uitgestrekte golvende kam terug 
te gaan. Eindelijk kwamen wij op de 
lunchplaats aan en dit keer weigerde 
ik nogmaals om de steile door losse 
steenslag zo gevaarlijke afdaling te 
wagen. Ditmaal hadden we in het 
afdalende ravijn met tenminste vaste 
rotspunten meer geluk dan enige we
ken tevoren, alhoewel er toch nog 
wel erg moeilijke momenten kwamen. 
Vlak voor het donker worden bereik
ten we de auto en kwamen toen na 
nog een lange rit bij ons hotelletje 
in Antofagasta aan.
Nog één maal weken we in Chili 
weer van de hoofdweg af om in To- 
copilla te komen, waar we in de ber
gen naar Copiapoa tocopillana en 
Eulychnia iquiquensis zochten. De 
laatste vonden we vrij gemakkelijk, 
maar de Copiapoa liet verstek gaan. 
Wel zagen we weer Guanacos, die 
deze kleine vrij zacht bedoornde

Eindelijk aan de top der bergen bij Tocopiila met Copiapoa Waarschijnlijk afgevreten 
Eulychnia iquiquensis Ritter. l .  j j . n

Foto: Buining n a a o e n .
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B loei van  Z y g o ca ctu s  (schlumbergera)
W e ih n a ch tsf reud e

J. A. JANSE

Een interessant onderzoek van prof. Dr. W. Rünger in ’Gartenwelt', jaargang 
'71, nr. 10, pag. 240-241.
Het blijkt uit deze onderzoekingen, dat de bloei voornamelijk geïnduceerd 
wordt door de temperatuur. 15° C is optimaal, hoewel ook nog bloemvorming 
- zij het in belangrijk mindere mate - voorkomt bij een temperatuur van 10° C. 
Bloemvorming bij 20° C is zwak en sterk vertraagd. Er bestaat weinig ver
schil bij deze temperaturen bij planten die bij korte of lange dag worden 
gekweekt. Bij 25° en 30° C heeft echter kortedag-behandeling bloeiinductie 
ten gevolge, doch duidelijk minder goed dan die welke bij lagere tempera
turen wordt veroorzaakt.
Nieuwe onderzoekingen hebben ook betrekking op de knopontwikkeling. Dag- 
lengte heeft ook hier een geringe uitwerking; lange dagbehandeling kan 
echter wel een iets vroegere bloeitijd van 5 -7  dagen bewerken. Ook hier is 
de temperatuur weer van het grootste belang. De knopontwikkeling vindt het 
gunstigste plaats bij 25° C, langzamer bij 20° C en 15° C. Bij temperaturen 
van 10° en lager sterven de knopjes af, zelfs de bloemaanleg die met het 
blote oog nog niet zichtbaar is, gaat ten gronde.
Zodra de knoppen een grootte van 5 -7  mm hebben bereikt, is de ongunstige 
inwerking van lagere temperaturen niet meer zo groot. Dan kunnen de planten 
zelfs enige tijd bij 10° C staan, zonder dat knopval gaat optreden. Wel blijkt 
er nog een verschil te bestaan bij de beschikbare hoeveelheid licht, die de 
planten ontvangen. Hoe minder licht de planten ontvangen, hoe lager ligt 
ook de temperatuur waarbij knopval voorkomt. Echter zijn de betrekkingen 
t.a.v. licht en temperatuurgrenzen momenteel nog onvoldoende onderzocht. 
De auteur wijst er op dat net als bij de onderzoekingen van Prof. Blaauw bij 
bolgewassen temperatuur een belangrijke factor is, terwijl bij Zygocactus 
ook het licht een rol speelt.
In de lichtarme maanden (bijv. december) moeten de planten op de lichtste 
plaats en bij ongeveer 15° C staan, daar bij weinig licht en te hoge tempe
ratuur knopval gemakkelijk kan optreden.

Afdeling ZAANSTREEK
Verslag van de vergadering gehouden op 
18 juni 1971, in de Stadskwekerij, te 
Zaandam.
Opening door de heer de Vries, die me
dedeelde dat de kasopening bij de heer 
Silleman door omstandigheden geen 
doorgang kon vinden. Nu werd er een 
rondgang over de kwekerij geïmprovi
seerd. Na enige interne zaken behandeld 
te hebben en ons er van in kennis ge
steld te hebben dat ons geacht lid, de 
heer Voster, voor een ernstige operatie 
was opgenomen, verliet onze voorzitter 
de bijeenkomst. De heer Bleeker, 2e voor
zitter, nam het werk over. Wij wensen de 
heer Voster veel sterkte toe en hopen dat 
hij weer in onze kring terug mag keren! 
Nadat de heer Beerepoot ons als volleerd 
kelner, had voorzien van koffie, begon de

rondgang op de kwekerij. Vele mooie 
planten werden bewonderd en van alle 
wist de heer Beerepoot wel wat te ver
tellen. Verscheidene stekjes verwisselden 
van eigenaar. Al was dit geen bezoek 
aan cactuskassen, toch was het een fijne 
avond. Terug van de wandeling, werden 
verschillende andere punten in behande
ling genomen, o.a. de brief van afd. 
Noord-Limburg, betreffende de Botanische 
Tuin van Steyl. Besloten werd, dit mede 
in verband met de vakanties en de korte 
tijd van voorbereiding, om op onze eerst
volgende bijeenkomst, 20 augustus 1971, 
allen een plant mee te brengen en dan 
zal de heer Beerepoot zorgen voor de 
verzending hiervan, naar Afd. Noord-Lim
burg, opdat hiervoor geen extra rit ge
maakt behoeft te worden. Op deze wijze 
hoopt afd. Zaanstreek toch zijn steentje
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bij te dragen. Op 26 juni is de excursie 
naar de heer Wouters in Lent. Volgende 
bijeenkomst op 20 augustus 1971, weder
om in de stadskwekerij. Om ongeveer 
10.15 u. sloot de heer Bleeker de verga
dering.
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Een  n ieu w e  tabel vo o r het g e s la ch t  L itho ps IV
B. K. BOOM

8a. L. divergens var. divergens Foto’s: I.V.T. 8b. L. divergens var. amethystina

8. L. divergens L. Bol., spleet gapend; kleur lichamen grijsgroen of rood
achtig, topvlakte met meestal gaaf venster, nooit bruin of rood getekend 
en nooit met punten; bloemen geel; van Rhijnsdorp.
var. divergens, lichamen grijsgroen; topvlakte halvemaanvormig, doordat 
de binnenrand naar buiten is gebogen (fig. 8a). - var. amethystina de Boer, 
lichamen amethystkleurig; topvlakte lang - halfrond, doordat de binnen
rand recht is (fig. 8b); deze is vaak in cultuur onder de naam L. divergens.

9. L. dorotheae Nel, gemakkelijk te herkennen aan de okerkleurige topvlakte, 
waarin donkergrijze, ± bandvormige venstervertakkingen; bloemen geel; 
Klein Namaland.

10. L. elisae de Boer, spleet gapend en venster gereduceerd tot vrij smalle 
banden; kleur blauwachtig grijs; bloemen wit; Klein Namaland.

11. L. erniana Loesch & Tischer, topvlakte zonder venster, maar met groeven, 
waarin vertakte en meestal onderbroken bruine lijnen, die bij de variëteiten 
vaak vaag zijn; de uiterste vertakkingen eindigen in 3 lijntjes en lijken op 
kippepoten; bloemen wit; Groot Namaland.
var. erniana (L. eberlanzii Hort., niet Dinter & Schw.), topvlakte bruin-

9. L. dorotheae 10. L. elisae



achtig geel met een fijne, netvormige, donkerbruine tekening; lijkt wel wat 
op L. karasmontana var. mickbergensis (fig. 11a). - var. witputzensis de 
Boer, lichamen gemiddeld V/2 maal zo groot als die van het type; top- 
vlakte geelachtig grijs zonder of met een zeer licht blauwachtig grijze 
tekening; de kippepoot-achtige vertakkingen zijn meestal nog juist te zien 
(fig. 11b); lijkt op L. karasmontana var. opalina. - var. aiaisensis de Boer, 
als de voorgaande var. (waarvan hij soms moeilijk te onderscheiden is), 
maar topvlakte licht geelachtig tot blauwachtig grijs met smalle, ondiepe 
groeven, waarin ± duidelijke donkere lijntjes; kippepoot-figuren soms 
duidelijk (fig. 11c).

12. L. franciscii (Dinter & Schw.) N.E.Br., vrij variabele soort, waarvan het 
venster vertakt is en soms onduidelijk; bloemen geel; Groot Namaland. 
var. franciscii, lichamen een grijze tot geelachtige grijze indruk gevend; 
venster nauwelijks aanwezig of bestaande uit een onregelmatig netwerk

12a. L. franciscii var. franciscii 12b. L. franciscii var. annae
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13a. L. fulleri var. fulleri 13b. L. fulleri var. brunnea

van vage, vrij smalle banden; doorschijnende punten klein, vaak onopval
lend (fig. 12a). - var. gesinae (de Boer) Fearn (L.g. de Boer), lichamen een 
grijze tot bruinachtige indruk gevend; venster vuilgroen met schaarse 
gewei-achtige vertakkingen; doorschijnende punten talrijk, van dezelfde 
kleur als het venster of meer blauwachtig (fig. 12b). - var. annae (de Boer) 
Fearn (L.a. de Boer, L. gesinae var. a. (de Boer) de Boer & Boom), kleur 
als bij de vorige var.; venster donkerrose tot vuilbruin, met wazige blauw
groene stippen; geweivormige vertakkingen talrijk; doorschijnende punten 
schaars of afwezig (fig. 12c).

13. L. fulleri N.E.Br., vrij variabele soort; venster bandvormig vertakt, ver
schillend gekleurd maar wel meestal met rode lijnen er in; rand door de 
uiteinden van de banden als schelpachtig gekarteld; bloemen wit; Ken- 
hardt.
var. fulleri, venster groen, paars of roodachtig (fig. 13a). - var. brunnea 
de Boer, venster bruinachtig, de uiteinden der vertakkingen kort, met 
weinig donkerbruine lijnen; eilanden kleiner doordat de banden breder 
zijn (fig. 13b). - var. ochracea de Boer, als de vorige var., doch venster 
okerkleurig en eilanden iets lichter (fig. 13c). - var. kennedyi de Boer, 
venster donker grijsbruin met kleine, lichter gekleurde eilanden; bruine 
lijnen vooral bij de randen (fig. 13d).

14. L. fulviceps (N.E.Br.) N.E.Br. gemakkelijk te herkennen aan de iets ver
heven en vrij grote doorschijnende punten; bloemen geel; Karasbergen.

13c. L. fulleri var. ochracea 13d. L. fulleri var. kennedyi
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15. L. glaudinae

16b. L. gracilidelineata var. waldronae

16a. L. gracilidelineata var. gracilidelineata 14. L. fulviceps

17. L. halIii 18. L. helmutii
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19a. L . herrei va r. herrei 19b. L . herrei var. geyeri

15. L. glaudinae de Boer, dadelijk te herkennen aan de vrij grote glimmende 
punten, die vooral goed zichtbaar zijn, wanneer men de plant tegen het 
licht houdt: de lichamen maken een donkere indruk; bloemen geel; Griqua- 
land.

16. L. gracilidelineata Dinter, topvlakte lichtgrijs met zeer smalle, donker
bruine lijnen; venster afwezig; bloemen geel; Damaraland.
var. gracilidelineata, topvlakte glad of iets hobbelig; donkere lijnen van 
de spleet naar de buitenrand verlopend, vorkvormig vertakt, niet ingezon
ken (fig. 16a). - var. waldronae de Boer, topvlakte zeer hobbelig, meer 
geelachtig gekleurd; lijnen korter, onderbroken, dus niet van de spleet 
naar de buitenrand verlopend, ingezonken (fig. 16b).

17. L. hallii de Boer (L. salicola var. reticulata de Boer), topvlakte met een 
tekening bestaande uit een vrij fijn netwerk van in tamelijk diepe groeven 
verlopende rode of bruine lijnen; soms zijn de groeven vrij breed en 
vensterachtig samenvallend; bloemen wit; Prieska.

18. L. helmutii L. Bol., lichamen grijsgroen, met ±  gapende spleet en een 
topvlakte, die aan één kant hoger is (helt dus in de richting van de spleet); 
dit kenmerk is niet altijd even duidelijk, daarom verscheidene exemplaren 
bekijken; venster groot, met licht grijze spikkels en vele grillig gevormde, 
lichter gekleurde eilandjes; bloemen geel; Klein Namaland.

19. L. herrei L. Bol., een vrij variabele soort; lichamen grijsgroen met vrij 
groot venster, waarin talloze grijze eilanden; bloemen geel; Klein Nama
land.
var. herrei, topvlakte iets gewelfd; venster sterk vertakt, met veel eilanden 
(fig. 19a). - var. geyeri (Nel) de Boer & Boom (L.g. Nel, L. herrei var. hillii 
(L. Bol.) de Boer & Boom, L. hillii L. Bol.), topvlakte vrij sterk gewelfd; 
venster minder vertakt, met weinig tot tamelijk veel eilanden (fig. 19b); 
beide variëteiten zijn weinig verschillend van elkaar.

20a. L . ju lii var. ju lii 20b. L . ju lii var. reticulata
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21a. L. karasmontana var. karasmontana 21b. L. karasmontana var. summitatum

20. L. julii (Dinter & Schw.) N.E.Br., direct te herkennen aan de zeer licht 
grijze kleur en het bruine lijntje dat meestal langs de spleet waar te nemen 
is; soms is dit lijntje onderbroken; bloemen wit; Warmbad.
var. julii (var. pallida Tischer), tekening van dezelfde kleur als de niet 
gegroefde topvlakte, wel vaak iets donkerder; soms is een begin van een 
venster aanwezig (fig. 20a). - var. reticulata (Dinter & Schw.) Tischer (var. 
littlewoodii de Boer), topvlakte wit tot licht rosé of licht blauwachtig rosé, 
met een opvallende, donkere, netvormige tekening in diepe groeven (fig. 
20b); soms zijn alleen de groeven aanwezig en ontbreekt de donkere 
tekening. - var. rouxii de Boer, als de vorige, doch de geelbruine tekening 
alleen langs de rand aanwezig.

21. L. karasmontana (Dinter & Schw.) N.E.Br., een variabele soort met ge
groefde topvlakte zonder venster; bruine lijnen vertakt en onderbroken; 
uiterste vertakkingen enkelvoudig of in tweeën gevorkt; bloemen wit; lijkt 
op L. erniana, verschilt hoofdzakelijk door de uiterste vertakkingen, die bij 
L. erniana in drieën gevorkt zijn; Karasbergen.
var. karasmontana, topvlakte verschillend van kleur, licht grijsachtig geel 
tot licht roodbruin (fig. 21a). - var. summitatum (Dinter) de Boer & Boom 
(L.s. Dinter), topvlakte roodachtig bruin met een ondiep netwerk van 
donkerbruine lijnen (fig. 21b). - var. mickbergensis (Dinter) de Boer & 
Boom (L.m. Dinter, L. lateritia Dinter, L. jacobseniana Schw.), topvlakte 
geelachtig rood met vrij fijne en duidelijke netvormige tekening, waarin 
donkerder, soms stervormig vertakte lijnen voorkomen (fig. 21c) - var. 
opalina (Dinter) de Boer & Boom (L.o. Dinter), topvlakte opaal- tot licht 
amethystkleurig, met wazige tekening (fig. 21 d).

21c. L. karasmontana var. mickbergensis 21 d. L. karasmontana var. opalina

(Wordt vervolgd).
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Litho ps
J. SNELLEMAN
In het juli-nummer van 'Succulenta’ schrijft de heer Boom een belangwekkend 
artikel over Lithops, waarbij hij vermeldt, dat dit kind van Flora momenteel in 
een levende belangstelling staat bij succulentenminnend Nederland, te oor
delen naar de bestellingen voor zaden.
Hij merkt daarbij op, dat het zaaien de nodige moeilijkheden schijnt op te 
leveren, gezien de soms zeer geringe resultaten. Welnu, ook mijn resultaten 
van vele malen zaaien gedurende mijn tienjarige liefhebberij zijn steeds meer 
dan bedroevend geweest. Van de vele soorten kwamen er altijd maar enkele 
op, en van die enkele soorten nog maar een paar zaden, die dan na kieming 
wegvielen ook. Als voedingsbodem heb ik al van alles geprobeerd, van zand 
tot verpakte potgrond. Totdat. . . .  enkele maanden geleden tijdens onze 
vergadering iemand een opmerking maakte over de platte schijven, die in 
de handel zijn, en na toevoeging van water opzwellen tot een sponsachtige 
kluit. Daarin zouden goede resultaten met cactuszaad bereikt zijn.
Hoewel ik het bestaan van deze schijven kende, was het niet bij mij opge
komen, deze ook eens voor succulenten te gebruiken. Meteen besloot ik het 
zaad, dat ik maar weer eens had aangeschaft aan deze kluiten toe te ver
trouwen. Het resultaat was verbluffend. Vrijwel alle soorten kwamen dadelijk 
op, en van de meeste soorten ook alle zaden. Later kwamen van de achter
blijvers ook nog enkele zaden op, zodat nu alle soorten vertegenwoordigd zijn. 
En groeien doen ze als nauwelijks voorstelbaar is. In enkele maanden als 
kleine erwten zo groot. Slechts één uitvaller heb ik moeten constateren, en 
dat vermoedelijk door een droge dag. Overigens houd ik ze flink vochtig, 
dat lijkt mij wel gewenst totdat ze volwassen zijn.
Ook zaad van een cactus, dat ik van één van mijn vrienden had gekregen, 
doet het wonderbaarlijk goed in de kluit.
Zij, die met mislukkingen te kampen hebben gehad, raad ik beslist aan deze 
methode te volgen.
Nog één opmerking: Na het zaaien heb ik er een dun laagje zand over ge
strooid, om de zaadjes te bedekken. Maar geen alg, geen schimmel, geen 
uitval zoals voorheen, is mijn deel geworden.

In te re ssa n te  g e g e v e n s  van  g ro n d m o n ste rs  
uit Z u id -A m e rik a
ERNST ZECHER
De hieronder vermelde analyse-gegevens zijn verkregen uit grondmonsters, 
welke door de heer Rausch en mij zijn verzameld tijdens onze Zuid-Amerika 
expeditie in 1970.
WERKWIJZE BIJ DE BEPALINGEN EN ANALYSES:
Bij de P H-bepaling is een 0,1 M (molair) KCI-oplossing i.p.v. gedestilleerd 
water gebruikt (naast de gebruikelijke buffer-toevoeging), om een aantal 
storende effekten te vermijden.
De PH-metingen zijn volgens de electrische methode verkregen.
De electrische weerstand Ohm/ml is bepaald aan het extract van 50 g 
grond + 100 ml gedestilleerd water.
De gehalten aan P20 5 en K»0 zijn als oplossing in lactaat bepaald volgens 
de methode van Riehm: 5 g grond + 250 ml lactaat-buffer gedurende V/2 
uur schudden, waarna filtreren. Uit het filtraat wordt P2Og colorimetrisch 
en K 2O vlamfotometrisch als concentratie gevonden.

188



Het magnesium-gehalte w ordt volgens de methode van Schachtschnabel 
bepaald. Het gehalte aan sporen-elementen —  oorspronke lijk  in ppm ofwel 
mg per kg grond opgegeven —  w ordt hier voor de duidelijkheid, zoals voor 
de hoofd-elementen, in mg per 100 g grondm onsters genoteerd.
P =  Peru 
A =  Argentin ië 
B =  Bolivië

gew. —  %  Gehalte in mg per 100 g grondmonster aan:
PH Ohm/ml CaCO, Humus totaal sporen-elementen

(KC1) N P A K.,0 Mg Fe Mn Zn Cu
p 1 6,45 2208 0,0 9,39 5,7 42 30 41 52 26,5 3,2 0,6
P 2 6,2 4692 5.4 1,38 2,2 36 17 40 10 20.8 0,6 0,7
P 3 5,9 3036 0,0 1,84 1,8 23 12 36 44 29,5 0,9 0,4
P 5 7,0 6210 0,0 12,13 4,2 12 30 38 68 28,3 5,5 1,1
P 7 6,3 3174 0,0 6,38 5,8 14 17 37 59 30,6 6,8 0,5
P 8 7,0 4968 0,0 0,87 1,8 23 30 35 5 8,7 0,0 0,2
P 9 3,75 10488 0,0 5,59 3,4 16 12 34 47 14,5 0,15 0,2
P 10 5,4 9936 0,0 1,6 1,2 5 15 35 23 3,6 0,1 1,3
P 11 7,0 1145 0,0 0,0 1,4 49 15 33 16 5,7 0,1 0,3
A 1 6.6 19320 0,0 0,39 1.3 16 10 26 4 3.0 0,3 0,3
A 2 6,85 7314 0,0 0,73 1,2 16 20 28 7 6,6 0,4 0,4
A 3 7.2 1048 3,4 0,38 1,0 30 5 34 4 9,5 0,4 0.4
A 4 7,15 8000 0,0 0,57 1,1 30 22 26 3 9,2 0,5 0,5
B 1 5,2 11316 0,0 2,14 2,5 12 25 25 8 9,0 0,4 0,5
B 2 4.55 6348 0,0 2,42 4,0 8 17 27 6,5 11,4 0,4 0,5
B 4 6,4 1186 6,1 0,3 1,2 13 8 34 2 13,5 0,3 0,3

Uit de gevonden analyse-resultaten kunnen we het volgende opmerken:
1. De Pp o f zuurgraad lig t vrijw el a ltijd in het zure gebied en overschrijd t 

het neutrale punt slechts zelden.
2. Het kalk-gehalte in de vorm van C a C 0 3 (calcium carbonaat) is in de 

regel nihil. De door anderen (bv. in boeken en publikaties) geadviseerde 
kalktoevoegingen aan kaktus-aarde moet daarom worden afgeraden.

Noot van de redaktie:
a. De weerstand in O hm /m l (ook wel abusievelijk soms aangeduid als: 

elektrische geleiding of geleidbaarheid) is géén funktie  van de Ph . Daar
tussen bestaat geen verband. V erge lijk t u de voorbeelden P 5 en P 8 
(zelfde PH) en P 5 en B 2 (ongeveer dezelfde w eerstand/m l) maar. 
U kunt dus géén zuurgraad bepalen met behulp van een geleidbaarheids- 
cel o f door het meten van een potentiaalverschil tussen twee steek- 
electroden. Hoe betreurenswaardig dat ook is.

b. Opvallend zijn de gevonden hoge gehalten van de beide sporen-elem en
ten ijzer (Fe) en mangaan (Mn) in de onderzochte grondm onsters. In deze 
hoeveelheden mogen ze in fe ite  als hoofdelementen worden opgevat. 
Daarnaast is het hoge magnesium-gehalte (Mg) opm erkelijk. Bij de sa
menstelling van cactusgrond en -mest moet men daar beslist in het 
vervolg méér rekening mee houden.

Plant-type  op de
p 1

plaats van
Rotsformatie op 2500-2800 m langs de weg 
tussen Lima en Oroya, boven de plaats Matu- 
cana.

P 2 Andere rotsformatie, langs dezelfde weg.
P 3 Het uitgesproken droge dal van Rio Huaura op 

1000-1200 m (het Churin-dal) op ca. 80-90 km 
ten noorden van Lima, met een dichte cactus
vegetatie.

monstername (zie tabel)
MATUCANA haynei

ESPOSTOA melanostele 
ESPOSTOA melanostele 
MELOCACTUS peruvianus 
HAAGEOCEREUS-soorten 
MILA-soorten 
BORZICACTUS tesselatus 
ARMATOCEREUS churinensis
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P 5

P 7

P 8 

P 9

P 10 

P 11

A 1

A 2 

A 3

A 4 

B 1 

B 2 

B 4

Hetzelfde dal als P3, doch op 3200-3500 ra en 
aanmerkelijk vochtiger en koeler dan op 1200 
m, het begin van de Puna-hoogvlakte.
Het hoofd-verbreidingsgebied en type-stand- 
plaats van Oroya's op 4000 m, gelegen tussen 
La Oroya en Tarma.
Droog bekken op 2800 m nabij Ayacocho in 
het dal van Rio Mantaro.
Uitgesproken hoogvlakte op 4450 m bij Marcu- 
sani in Oost-Peru, Departement Puno in de 
Oost-Cordillera.
Op 3500 m bij Arequipa, overwegend bestaand 
uit vulkaan-as, afkomstig van de vulkaan Misti. 
Uitgesproken kust-woestijntype 10 m boven 
zee-niveau, met zeer weinig neerslag, bij Atico 
aan de Stille Oceaan, 700 km ten Zuiden van 
Lima.
Uitgesproken hoogvlakte-landschap van de Alti- 
plano op de grens van Bolivië en Argentinië 
op 3500 m bij La Quiaca.

Altiplano op 4000 m ten Westen van Abra Pam
pa in het grensgebied van Chili en Argentinië. 
Alluviaal terras (bestaande uit aangeslibde 
grond) op 3000 m in de Quebrada de Huma- 
huaca, tussen Tilcara en Huacalera.
Op 350 m (Salinas Grande) bij Milagro in de 
provincie La Rioja.
Op 3800-4000 m in Eucalyptos tussen La Paz 
en Oruro.
Type-standplaats op 2800 m bij Colomi, ten 
Oosten van Cochabamba.
Langs de weg naar Culpina bij Cinti-dal tussen 
Camargo en San Pedro in Zuid-Bolivië.

TEPHROCACTUS lagopus 
LOBIVIA oyonica

OROYA in verschillende 
formae en variëteiten 
TEPHROCACTUS floccosus 
MORAWETZIA doelziana 
AZUROCEREUS hertlingianus 
TEPHROCACTUS rauhii 
TEPHROCACTUS no. 428

LOBIVIA mistiensis

HAAGEOCEREUS decumbens 
ISLAYA-soorten

PARODIA maassii 
LOBIVIA pugionacantha 
LOBIVIA longispina 
TEPHROCACTUS subterraneus 
en andere
MEDIOLOBIVIA einsteinii 

LOBIVIA rubescens

GYMNOCALYCIUM asterium 
TEPHROCACTUS papyracanthus 
LOBIVIA pentlandii (talrijk 
voorkomend in alle kleuren 
LOBIVIA pseudocinnabarina

LOBIVIA lateritia 
PARODIA roseoalba

Uit de hierboven getoonde grondmonsters moet en kan men geen ideaal 
grondmengsel samenstellen, veel meer wordt een inzicht gegeven in de 
verhoudingen op de vindplaatsen in Zuid-Amerika. Hier in Europa kunnen 
wij dergelijke grondmengsels beslist niet samenstellen, in onze verzame
lingen moeten de planten immers groeien en niet verhongeren.

Engerthstrasse 238/20/2 
A-1020 WIEN,
Austria.
Vertaler, c.q. bewerker P. H. Pasman.

O k to b e r-a lle r le i
Het doet ons genoegen te kunnen mededelen, dat de heer P. K. Lensselink 
uit Goor van nu af aan voor een jaar in deze rubriek de behandeling van de 
cactussen zal verzorgen. Hij heeft een zeer grote kwekerservaring en heeft 
met betrekkelijk eenvoudige middelen een zeer fraaie verzameling opge
bouwd. Vragen of opmerkingen over zijn adviezen moeten aan de redacteur 
worden gezonden, die voor verdere doorzending zal zorgdragen. Allereerst 
dus de heer Lensselink aan het woord.
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Nu september weer voorbij is begint voor de meeste van onze cactussen de 
grote rustperiode. Vanzelfsprekend moet u de planten reeds nu aan de dro
ge kant houden. Mocht u dit niet gedaan hebben dan wordt het de hoogste 
tijd. Staan de potten in de platte bak ingegraven en kunnen ze nog niet naar 
binnen, dan moet u ze er uit halen en boven op de grond zetten, zodat de 
wortelkluiten kunnen drogen en de eventuele groei stagneert. Tevens kunt 
u dan de planten en de potten controleren op de aanwezigheid van slakken 
en ander ongedierte. Eventueel aanwezig mos moet verwijderd worden om 
te voorkomen dat rond de wortelhals te veel vocht blijft. De meeste rotting 
ontstaat namelijk rond de wortelhals van de plant. De goed afgeharde en op 
genoemde manier behandelde planten kunnen dan meestal tot ongeveer half 
november in de platte bak of de onverwarmde kas blijven. Wel is het ver
standig om voldoende dekmateriaal in gereedheid te hebben in de vorm van 
rietmatten, die in geval van onverwachte koude vóór half november ter af
dekking van de platte bak of de nog koude kas gebruikt kunnen worden. In de 
kas kunt u in een dergelijk geval ook gebruik maken van enige lagen kran
tenpapier over de planten. Sluiten de raamlijsten van de eenruiters op de 
platte bak niet goed of is het dak van de kas niet geheel waterdicht dan kan 
men het geheel met een plastic folie afdekken. Dit is tegenwoordig zeer 
goedkoop, n.l., ongeveer 80 cent per strekkende meter bij een breedte van 6 
meter. Indien u een dergelijk folie goed aanbrengt in de kas, namelijk onge
veer 10 cm onder het glas, dan geeft dit bovendien een prima isolering, 
waardoor het warmteverlies veel minder wordt. Volgens ervaring scheelt dit 
ongeveer 5°C. De kosten van deze folie zijn dan gauw terug verdiend. Voor 
de platte bak kan men de folie het best op panlatten spannen, opdat ze dan 
voor het luchten gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Zorg er echter 
voor, dat deze bespannen vierkanten ongeveer anderhalf maal zo breed zijn 
als de ramen, zodat dan de ruimten tussen de eenruiters ook goed afgedekt 
zijn. Dezer dagen kwam mij een Belgische publicatie onder ogen, waarin ge
zegd werd dat PVC (polyvinylchloride) een vroegere groei geeft dan het 
iets goedkopere PE (poyethyleen). Heeft dit ook betrekking op onze cactus
sen? Wie kan hierover inlichtingen verschaffen?
Tot zover de heer Lensselink. Vooral voor de beginners is het raadzaam de 
raadgevingen voor october van de jaargang 1970 nog eens na te gaan.
In tegenstelling tot de cactussen is een groot deel van de vetplanten nog aan 
de groei. Voor geslachten als Othonna en Mitrophyllum is dit zelfs een van 
de belangrijkste maanden. Ook de meeste Conophyten groeien nu volop, 
evenals een deel van de Lithops. Als u volwassen exemplaren van L.optica 
fo. rubra bezit kunt u deze enkele uren per dag bijverlichting geven. Zonder 
kunstlicht is het n.l. erg moeilijk deze laatbloeiende planten in bloei te krij
gen.
Zoals de vorige maand reeds vermeld is de eerste helft van october de 
meest geschikte tijd voor het zaaien van Conophyten.
Het is verstandig deze maand ook op koele dagen nog te luchten maar al
leen overdag. We moeten voorzichtig zijn met water geven en zorgen dat de 
planten in ieder geval 's avonds weer droog zijn. Alles droogt nu immers 
minder snel op en prachtig nazomerweer kan plotseling omslaan in guur 
herfstweer.
Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat de meeste vetplanten ’s win
ters niet geheel rusten, zodat u ze niet —  zoals vele cactussen —  donker 
kunt overwinteren. Wij hebben dit jaar voor ons land een ideale zomer ge
had en het is waarschijnlijk dat dit van invloed kan zijn op de bloei volgend

191



jaar. W ij schrijven 'w aarsch ijn lijk ' omdat ons hierom trent weinig gegevens 
te r beschikking staan. Het zou daarom interessant zijn hierover het volgend 
voorjaar notities te maken en ons hierom trent ten behoeve van ons blad me
dedelingen te doen.

De heer H. van Beek, Botenmakersstraat 89, Zaandam, schrijft ons het vol
gende:
In het ju linum m er van Succulenta sch rijft de heer Noltee in 'Een zomers 
a lternatie f voor de kas’ over het ’s zomers buiten kweken van onze planten 
in de platte bak, al o f niet op poten. Hij verte lt te vermoeden dat cactussen 
het met deze kweekwijze ook goed zullen doen.
D it vermoeden kan ik bevestigen: al vele jaren zet ik een deel van mijn cac
tussen en vetplanten 's zomers buiten en ook de eersten doen het bijzonder 
goed. Nu zet ik ze niet in een bak maar plant ze zonder pot gewoon in de 
grond, leder voorjaar sp it ik het stukje tuin waar ze staan om en w erk er 
wat tuinaarde en een beetje kompost door. In mei gaan de planten daar dan 
in en blijven er to t ik in oktober tijd  en gelegenheid heb ze w eer in de kas 
onder te brengen. Aan cactussen heb ik o.a. buiten staan Mammillaria s, 
O puntia ’s, Echinopsissen, Haageocerei, Espostoa's, Oreocerei, G leistocac- 
tussen. Z ij groeien goed, gedrongen, zij het n ie t zo snel als in de kas, k r ij
gen een fraaie kleur en bloeien ook. Van ongedierte heb ik geen last; vroeger 
wel van slakken; ’slakkendood' was toen afdoende. Maar geen spint, w ollu is 
enz. Sommige planten groeien wel eens m inder goed, dan bleek een deel 
van het w orte lgeste l aangetast door w orte llu is maar vaak bleek zich dan 
een nieuwe portie w orte ls te hebben ontw ikkeld die daar (nog) vrij van was. 
Gieten geen probleem; het grondw ater zit hier trouwens maar twee steek 
diep dus uitdrogen doen ze niet. Ook bij natte, sombere zomers geen last 
van wegrotten. Ik had zelfs S tapelia ’s en Carallum a’s dagen lang met de voe
ten in het w ater zonder nadelige gevolgen en de kleur werd even mooi buiten 
als die van de adrom ischus van de heer Noltee. D it om even een uitstapje 
naar de 'andere succulenten' te maken.
Tot slot: een ruim twee meter hoge Cereus jamacaru b loeit al jaren achter
een: staat ’s w inters met k lu it zonder pot in een hoek in de kas. De w orte l- 
k lu it k rijg t op warme dagen als de tem peratuur in de kas oploopt zoveel wa
te r dat hij niet geheel u itdroogt. D it jaar maakte hij in deze toestand al een 
eerste knop die door of na het planten in de tuin afviel. Daarna in ju li zes 
bloemen en nu (augustus) komt er een derde generatie van drie stuks ach
teraan. Een Euphorbia sp. uit Tanzania bereikte zo ook een hoogte van meer 
dan twee meter, b loe it niet, maar daarvoor zal hij nog wel een paar meter 
hoger moeten worden en waar laat je hem dan ’s w inters. (Daar z it ik toch 
weer bij de 'andere succulenten'!).
Dus: de heer Noltee heeft volkomen gelijk, ook wat de cactussen betreft: 
probeert u het ook maar eens!
Tot zover de heer van Beek.
W ij menen toch met alle eerbied voor de bovengenoemde ervaringen een 
waarschuwende vinger te moeten opsteken. Vele cactussen en ook vetp lan
ten staan zelfs in ons klimaat zomer en w in ter buiten, zonder daarvan noe
menswaardige schade te ondervinden. Echter de meeste cactussen en ook 
vetplanten verdragen d it niet, ook niet gedurende de groeiperiode van het 
voorjaar to t in de herfst. Daarom is in het algemeen een platte bak cultuur 
aan te raden, omdat men dan de koude en het vocht enigermate in de hand 
heeft.
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Tenslotte moet ons nog iets van het hart. Met uitzondering van slechts en
kelen, komen er veel te weinig bijdragen voor ons tijd sch rift binnen. En die 
bijdragen zijn dan vrijw e l a ltijd zonder foto 's. Nu is een lie fhebberstijdschrift 
als het onze zonder illustraties maar een saai en vervelend iets. Tegenwoor
dig fo togra feert vrijw el iedereen en het moet voor een serieuse liefhebber 
toch niet zo m oeilijk zijn van zijn planten goede zw art-w it fo to ’s te maken. 
Daarom is ons dringend verzoek om zo enigszins m ogelijk bijdragen in te 
zenden vergezeld van goede scherpe zw art-w it fo to ’s.
B lijkens het in d it nummer voorkom end jaarverslag is er wel a ltijd  kritiek op 
ons maandblad, maar om in plaats van k ritiek  ze lf eens een behoorlijk  a rti
kel in te zenden, dat sch ijn t niet m ogelijk te zijn. Een beetje b itte r einde deze 
keer, maar de voorraad kopy is dan ook practisch uitgeput.

Lobivia d ra x le ria n a  Rausch spec nov
W. RAUSCH

Simplex, ad 60 mm alta et ad 140 mm diametiens, glauca, plerumque ra
dice rapiform i; costis ad 25, in gibberes ca. 15 mm longos dissolutis; 
areolis ovalibus, 5-7 mm longis, albo-tom entosis, postea glabrescentibus; 
aculeis marginalibus 9-12, 8-15 mm longis, d ivaricatis et ad corpus subar
cuatis, a lb id is brunneo-acum inatis; aculeis centralibus 2-5, 20-30 mm longis, 
superiore verticem  superante et postea paluto, subarcuatis, rubris nigro 
acuminatis et postea canescentibus; aculeis omnibus subulatis basi incras
satis. Floribus ca. 75 mm longis et 65 mm diametientibus; ovario et recep
taculo virid i squamis v irid ibus et p ilis  albis ad fuscis tecto; phyllis peri- 
gonii exterioribus longe-lanceolatis, v irid ibus roseo - marginatis; phyllis 
perigonii interioribus spathulatis, rotundis et serratis, rubris subcaeruleo - 
n itid is; hymene vio laceo - roseo, fauce violacea, ca 15 mm angustissima 
deinde cyathi modo ampliata; filamentis exterioribus rubris, interioribus 
vio laceis, ca. 12 mm supra ovarium orientibus; antheris subfuscis; stylo 
brevissimo, ca. 6 mm cum receptaculo connato, v irid i; stigmatibus (6-8) 
v irid ibus; fructu globoso, ca. 15 mm diametiente; su fflavo - v ir id i; semini
bus globoso-doliiform ibus, ca. 1,5 mm longis et 1 mm diametientibus, testa 
fusca-nigra verruculosa et h ilo  basali.
Patria; Bolivia, secundum viam ab A iqu ile  ad Mizque, 2500 m ait.
Typus Rausch 279 in Herbario W.

Plant enkel, to t 60 mm hoog en to t 140 mm diam., b lauw-grijs-groen, mees
tal met een penwortel.
Ribben to t 25, verdeeld in ca 15 mm lange knobbels.
Areolen ovaal, 5-7 mm lang, met w it v ilt, la ter kaal.
Randdorens 9-12, lang 8-15 mm, gespreid staand en iets naar het lichaam 
gebogen, w itachtig  met bruine punt; middendorens 2-5, lang 20-30 mm, de 
bovenste over de top heen reikend en later afstaand, iets gebogen, rood 
met zwarte punt, later vergrijzend, alle dorens priemvorm ig met verd ikte 
voet.
Bloem ca 75 mm lang en 65 mm diam.; vruchtbeginsel en bloembuis groen 
met groene schubben en w itte  to t bruine haren; buitenste bloembladeren 
langwerpig lancetvorm ig, groen met rosé rand; binnenste bloembladeren 
spatelvorm ig, rond en gezaagde rand, rood met blauwachtige weerschijn; 
hymen vio letrose; keel violet, de onderste 5 mm zeer nauw en dan zich 
bekervorm ig verw ijdend; de buitenste meeldraden rood, de binnenste violet, 
ca 12 mm boven het vruchtbeginsel vrijkom end; helmknopjes bruinachtig; 
stijl zeer kort, ca 6 mm met de bloembuis vergroeid, groen; stempels 6-8, 
groen.
Vrucht kogelig, ca 15 mm diam., groen to t bruin met rosé schubben en 
grijsw itte  wol.
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Lobivia draxleriana Rausch spec. nov. Foto: Rausch

Zaad kogelig-tonvorm ig, 1,5 mm lang en 1 mm diam., testa bruinzwart mat, 
met fijne w ratjes en basaal hilum.
Vindplaats: bij A iquile, Bolivië, op 2500 m hoogte.
Type Rausch 279 in herbarium W.
Deze soort is verw ant met Lobivia cinnabarina (Hook.) Br. en R., maar 
versch ilt er van door de blauwachtige epidermis, de in de top steeds aan
wezige rode middendorens, de blauwachtige w eerschijn in de bloemkleur, 
de bruinrode helm knopjes en de grotere zaden.
Ik noem deze mooie uniforme vorm engroep naar de O ostenrijkse verza
melaar van cactussen Paul Draxler, die mijn onderzoekingen en studies 
steeds krachtig ondersteunde.

Succulenten en de grond
J. A. Janse.
Al sinds het begin van de cactuscultuur hebben vele schrijvers zich met het 
probleem van de grond bezig gehouden. Niet al dat w erk was gebaseerd op 
eigen proefnemingen; dat w at Förster sch rijft in zijn 'Handbuch der Cac- 
teenkunde’ (1846) w ord t bijna le tte rlijk  vertaald door J. J. K rook in zijn K lei
ne cactusboekje van 1854 en kom t er op neer, dat de grondsoorten die de 
natuurlijke voedingsbodem  voor de cactussen in hun vaderland zijn, niet 
zonder meer in ons klimaat nagebootst kunnen worden. Förster w ijt dat 
hoofdzakelijk aan de snelle vertering van afgestorven delen van planten en 
dieren, die onder de tropische klimaatsomstandigheden meer voedingsstoffen 
aan de aarde zouden toe voegen dan bij ons het geval is.
Ook een andere schrijver, een zekere M ittle r heeft zich met de problemen
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van het kweken ernstig beziggehouden. M ittle r gaf in 1844 zijn klassiek ge
worden 'Taschenbuch fü r cactusliebhaber’ u it en Förster c iteert hem her
haaldelijk. Helaas is d it werkje zo zeldzaam dat men het tevergeefs zoekt. 
M ittle r deed o.a. met ingevoerde aarde uit het vaderland der cactussen 
proeven en verkreeg ook veel ervaring met allerlei soorten van bemesting. 
Hij deed zelfs proeven met 'verse' mest en merkte dat dit in bepaalde ge
vallen tegen iedere verwachting in, gunstige resultaten afwierp. 'Ik had veel 
succes met soorten, die van nature een uitgebreid w orte lgeste l ontw ikkelen.' 
Zowel met schapenmest als met koemest en guano had hij veel succes. 
Als gevolg van zijn bemesting, zo sch rijft hij, 'trad zonder onderscheid de 
krachtigste groei op; vele planten bloeiden ongewoon overvloedig '.
W ij kunnen natuurlijk niet beoordelen hoe zijn proeven werden uitgevoerd, 
maar het illustreert wel, dat er geen vaststaande feiten zijn en dat kweken 
vaak meer een kwestie van intuitie lijk t dan van theoretische kennis. Toch 
is het noodzakelijk de achtergrond van het goed kweken te weten te komen. 
Ook in onze tijd  ontbreekt ’t  niet aan recepten voor grond en bemesting. 
Marsden, om een van de recente schrijvers te noemen, geeft een hele scala 
van grondmengsels in zijn boekje 'G row  cacti’ (1955), waarbij hij als basis
mengsel uitgaat van 2 delen 'goede tuingrond' of 'loam' (een leemachtige 
grondsoort), 1 deel bladaarde en 1 deel scherp zand.
Die 'goede tuingrond' is natuurlijk al een tam elijk wankel begrip en kan 
plaatselijk zeer grote verschillen vertonen.
Daarnaast komt hij to t verschillende variaties op d it thema en maakt bijv. 
een grondmengsel voor epiphyten, w aarbij hij goed verro tte  mest en houts
kool toevoegt aan het standaardmengsel.
Zijn eindresultaat bestaat uit niet m inder dan 25 verschillende mengsels. 
In veel cactusboeken valt te lezen, dat men in het bijzonder op moet passen 
voor w at als het 'verzuren' van de grond w ord t aangeduid. U it proeven die 
al in 1934 in Joegoslavië werden gedaan kwam de onderzoekster Zora Klas 
to t de verrassende ontdekking dat vele cactussen aan een kalkarm grond
mengsel de voorkeur geven. Men kweekte daartoe cactussen op voedings- 
oplossingen. Het bleek dat in een neutrale voedingsoplossing (pH. =  7) de 
planten nauwelijks meer doorgroeiden en bij een basische reactie (pH =  8.5) 
stilstonden in groei, terw ijl de plantjes bij een pH van 4.5 in 5 maanden een 
groeitoename vertoonden van 141.9%. D it w ordt alles zeer duidelijk aan
getoond in het voortre ffe lijke  boek van Buxbaum, 'Kakteen-pflege, b io lo
gisch richtig ' (1959), een ernstige poging het leven van de cactussen w eten
schappelijk te benaderen. Sinds w ij nu cactussen niet alleen in poreuze pot
ten maar ook in conservenblikken kweken, zijn w ij wel min of meer aan de 
oude overlevering ontgroeid.
Een ieder die het Duits machtig is, kan het w erk van Buxbaum dan ook 
warm worden aanbevolen.
Het is verbazingwekkend hoeveel aanpassingsvermogen de cactussen 
weten op te brengen in de omstandigheden, w aaronder w ij ze in onze kas 
kweken; uit klimaten stammend die toch vrij grote verschillen in neerslag 
vertonen groeien en bloeien zij weelderig.
Het is natuurlijk niet mogelijk in onze kas de klimaatsomstandigheden vo l
ledig na te bootsen, zo w ij al deze to t in de finesses kennen.
Dr. O tto Stocker, een onderzoeker aan de Technische Hochschule te Darm- 
stadt heeft over dit onderwerp een zeer lezenswaardig boekje geschreven’ ).

') O. Stocker, Grundlagen einer naturgemassen Gewachshauskultur (1949), E. Ulmer, 
Stuttgart.
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Hij maakt hierin onderscheid tussen een 'natuurlijk' en een 'met de natuur 
overeenstemmend' (naturgemass) milieu. Hij wijst er op, dat bijvoorbeeld 
de korte en lange dag die zo belangrijk blijken voor de bloemvorming van 
vele planten, (het bestaan dus van een waak- en slaapperiode), slechts na
gebootst kunnen worden door verduisteringsinrichtingen tot verkorting, 
of door langere verlichting tot verlenging van deze waakperiode. In een ver
zameling kan dit niet zo maar worden toegepast. Wel is dit gerealiseerd in 
culturen van één soort, bijvoorbeeld Kalanchoë die wij nu door kunstmatige 
wijziging van de periodieke lichttoevoer op andere tijdstippen dan normaal 
in bloei zien.
Wat hier opgemerkt wordt t.a. van licht geldt natuurlijk evenzeer voor de 
eigenschappen van het substraat waarin wij kweken.
Uit de proefnemingen blijkt dat de zuurgraad een belangrijke factor is, zo 
belangrijk zelfs, dat bij een te hoge pH. de groei geheel stopt en de plant 
zelfs kan afsterven.
Juist in de laatste nummers van 'Succulenta' is al een en ander medege
deeld over eenvoudige methoden een grondmengsel een bepaalde pH. te 
geven.2).
2) Pasman, l.c. p. 147 (Jg. 50).

Een  re is  m et F r ie d rich  R itter
la n g s  de k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (XII)
De weg voerde ons nu naar het Chilisalpetergebied vooral rond Maria Ele- 
na. Het vroegere individuele kleinbedrijf bij salpeterwinning is niet meer 
lonend, zodat zich slechts enkele grote bedrijven staande kunnen houden. 
Wij trokken door een gebied dat door bulldozers omgewoeld was bij deze 
winning en wat veel had van een door zware bombardementen doorploegd 
terrein. Verder naar het noorden lagen de salpeterlagen als witte sneeuw 
aan de oppervlakte, zo voor het opscheppen. Des te dichter wij bij Arica 
kwamen des te troostelozer werd de woestijn. Vrij dicht bij op een bergtop 
groeide Tillandsia werdermanniana, die ik op verzoek van Prof Rauh uit 
Heidelberg wilde verzamelen. De planten lagen als verdroogd gras, ja 
als hooi, op de gloeiend hete lichtgele grond, niet één levende plant vonden 
we, terwijl Ritter toch voor ruim 10 jaren daar nog goede planten gezien had. 
Het schijnt alsof in het noorden van Chili en in het zuiden van Peru de na
tuur steeds droger wordt.
We lieten dus Iquique met Pyrrhocactus floribundus (Ritter’s vroegere P. 
iquiquensis) als het zuidelijkst voorkomende punt waar Haageocereus de
cumbens voorkomt, liggen.
In Arica bezochten we enige vrienden die Ritter destijds in deze woonplaats 
gemaakt had. Voorts moesten we kisten kopen om van hier mijn verzamel
de planten per schip naar Holland te verschepen. Eenvoudig was dit niet, 
verre van dat, maar ten slotte kwam dit voor elkaar. Veel moeilijker was 
het voor Ritter om een vergunning te krijgen om met zijn auto de grens naar 
Peru over te komen. Na een week bleek dit eigenlijk onmogelijk, totdat een 
vriend, de heer Nevermann, adviseerde lid te worden van de Chileense 
Automobiel Club, en zie in een uur tijd was alles rond en voor een redelijk 
bedrag. (wordt vervolgd)
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"R u ilen  zo n d er hu ilen"  

G a a t w e e r  d raa ie n
Het is de bedoeling, dat medio febr. 
72 de nieuwe lijst met aanbiedingen 
en vragen weer uitkomt. Mogen wij 
vooral de oude deelnemers verzoe
ken, hun overtollige planten tijdig 
op te geven. Door uw medewer
king werd R.z.H. vorige jaren een 
groot succes. Vorig iaar kreeg u 
allen een persoonlijk verzoek per 
brief, doch dit jaar willen wij het 
met deze oproep proberen. Helpt U 
mee? Bij voorbaat dank.
Contact adres O. v. Soldt, 
Middelburgsestr. 35,
Scheveningen, tel. 070-550423

In verband met een vrij ingrijpende portoverhoging per 1 november a.s.
gelden van die datum af de volgende prijzen:
verzamelband voor één jaargang.....................................................................ƒ 6,85
steekspeld met Succulenta-embleem............................................................ƒ 1,60
broche met Succulenta-embleem.....................................................................f 1,60
wat betekent die naam ( K o r e v a a r ) ............................................................f 4,—
te bestellen door storting van het betreffende bedrag op gironummer 
2040053 t.n.v. F. J. van Leeuwen, 2de Maasveldstraat 8, Venlo-Blerick.

N otulen van  de a lg em en e  le d e n v e rg a d e rin g  
geh ouden  te D o rd re ch t op za te rd a g  15 m ei 1971

1. Na een welkomstwoord namens de afdeling Dordrecht door de Heer 
Noltee, opent de vice-voorzitter, de Heer Bravenboer, om 2 uur de ver
gadering. Hij spreekt er zijn spijt over uit, dat zo weinig H.B.-leden aan
wezig zijn. De Heren Blaauw en de Gast zijn verhinderd, de Heer Bui- 
ning reist door Europa met zijn vriend, de Heer Horst, terwijl de Heer 
Bommeljé net uit het ziekenhuis is gekomen.

2. De notulen van de vorige algemene vergadering worden, met dank aan 
de samenstelster, zonder opmerking aangenomen.

3. Uit het jaarverslag 1970, voorgelezen door de algemeen secretaresse, 
blijkt, dat in dat jaar het aantal leden niet is toegenomen tengevolge van 
het afschrijven van veel wanbetalers.

4. De Heer Hellendoorn geeft een kort verslag over de financiële toestand. 
De kascommissie heeft alles accoord bevonden en stelt voor de alge
meen penningmeester te déchargeren. Met dit voorstel stemt de verga
dering in.
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5. In de c ijfe rs  van de begroting 1971 moet een kleine w ijzig ing komen, 
n .l.: de verkoop banden verva lt en de opbrengst van het clichéfonds 
w ord t met hetzelfde bedrag verhoogd. Het totaalbeeld ondergaat hier
door geen w ijziging. De begroting w ord t met algemene stemmen aan
vaard.

6. Een kort jaarverslag van de bibliothecaris, de Heer Magnin, toont aan, 
dat er in 1970 geen nieuwe boeken t.b.v. de bibliotheek zijn aangeschaft. 
Er werden 120 aanvragen om lectuur ingediend, de meeste in de w in ter
maanden.
Besloten w ordt, dat op de achterpagina van 'Succulenta' duidelijk zal 
worden aangegeven, dat men de catalogus bij de Heer Magnin kan aan
vragen.

7. Voorgeste ld w ord t w at regelm atiger artikelen te schrijven over het 
Succulentarium en er wat meer propaganda voor te maken.
De Heer B ravenboer zal de vragen over het Succulentarium in de Suc- 
culentarium -com m issie bespreken.
Hierna overhandigt de vice-voorz itte r de Heer Ruysch een enveloppe 
met inhoud als dank voor het vele w erk t.b.v. het clichéfonds verricht.

8. De Heer Hellendoorn w ord t dank gebracht voor zijn vele w erk als pen
ningmeester. Hierna w ord t de Heer Link bij acclamatie to t diens opvolger 
gekozen.

9. De aftredende H.B.-leden worden allen unaniem herkozen. De nieuwe 
H.B.-leden worden met algemene stemmen aanvaard.

10. De kascommissie w ord t dank gebracht voor de werkzaamheden. De 
afdeling U trecht zal volgend jaar de kascontrole verzorgen.

11. De Statuten en H uishoudelijk Reglement zullen worden gedrukt en op 
aanvraag, tegen betaling, worden toegezonden.

12. Het voorstel van de afdeling Zuid-Lim burg, om zelf behalve de afdelings- 
contributie  ook de algemene contributie  te mogen innen, v indt weinig 
instemming. De Heer Link meent, dat het lid verantw oordelijk  b lijft in
dien de afdelingspenningm eester niet afdraagt en in dat geval ook geen 
tijd sch rift zal ontvangen.
Accept-g irokaarten b lijken voor onze vereniging nog niet m ogelijk te 
zijn.
De aanmaning to t betaling als losse kaart in het maandblad kost te veel 
en is derhalve niet verantwoord. Eerst contributie  betalen en dan pas 
het maandblad ontvangen is niet doenlijk. Kost zeer veel tijd  en extra 
porto-kosten.
Omdat er in het verleden voora f geen bericht was gezonden over het 
royeren van afdelingsleden wegens wanbetaling, verzoekt de Heer Link 
de afdelingssecretarissen hem de afdelingsledenlijst te zenden. Hij 
zal dan aangeven wie nog niet betaald hebben, zodat de afdeling zelf er 
achterheen kan zitten.
De Botanische Tuin te Steyl is een Stichting geworden. Er w ordt door 
de afdeling Noord-Lim burg een rapport samengesteld over de inventari
satie en een plan voor uitvoering. Er zijn ±  1400 planten nodig.

13. De afdeling Rotterdam had schrifte lijk  verzocht de volgende algemene 
ledenvergadering in die stad te laten plaatsvinden. Hiermede kan de ver
gadering zich verenigen.

14. Ons maandblad k rijg t w eer de nodige kritiek. Men v indt het 'te zwaar'; 
de advertenties en het afdelingsnieuws moeten er uit te halen zijn; 
meer mensen moeten schrijven; ook voor de 'vensterbank’ en voor
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nieuwe en verspreide leden moet er iets in te vinden zijn. Toch is men 
ook wel van mening, dat 'Succulenta' een zeer goed maandblad is.

15. M et het voorstel, de ledenlijst in het septembernummer op te nemen, 
kan de vergadering accoord gaan.

16. Omdat het verloop onder de leden vrij groot is lijk t het niet practisch 
de ledenlijst aan nieuwe leden toe te zenden.
De Heer Link deelt mede, dat hij eerst de oude lidmaatschapskaarten, 
voorzien van de handtekening van de vorige algemeen penningmeester, 
zal opmaken.
Op een vraag naar de gemiddelde afdelingscontributie, b lijk t deze op 
ƒ 7,50 te liggen.

17. Om 4.15 uur slu it de Heer Bravenboer de vergadering na de afdeling 
D ordrecht dank te hebben gebracht voo r de ontvangst.

Secretaresse Succulenta.

AFDELING RIJN-DELFLAND
In verband met logés uit Venlo, die bij le
den van onze afdeling een weekend door
brachten viel deze keer de vergadering op 
een zaterdag.
De vergadering had een feeste lijk  tin tje ; 
ook Rotterdam was uitgenodigd.
Het artike l over de botanische tuin in Steyl 
dat in het Meinummer van 'Succulenta' 
stond bleek vele goede reakties te heb
ben opgeroepen. Er werden mooie planten 
door onze afdeling bijeengebracht. De Ven- 
lonaren namen spontaan het vervoer voor 
hun rekening.
Na de pauze werd een quiz gehouden. A l
len ontvingen een getikt b riefje  met ant
woorden in de m ultiple choice vorm. Na 
vertoning van de dia, o f het stellen van de 
vraag m oest het goede antwoord aange
streept worden. Dat het m oeilijk was bleek 
u it het feit, dat niemand alle vragen goed 
had beantwoord. De heren Bommeljé en 
van Kampen behaalden het hoogste aan
tal, 8 punten. Ook voor een aantal m inder 
goede antwoorden waren nog prijzen in 
de vorm van planten beschikbaar. 
Ondanks de ongebruike lijke zaterdagavond 
hadden ruim 40 leden de vergadering b ij
gewoond.

A. M. C. W. KONING, 
bibliothecaresse.

AFDELING GOOI EN EEMLAND
Verslag bijeenkomst gehouden op 1 juni j.l.
D it was de laatste samenkomst van dt af
deling om dan een paar maanden te pau
zeren in verband met de naderende zomer- 
vacantie ’s.
Zoals in de convocatie stond vermeld zou 
op deze avond aandacht geschonken w o r
den aan het enten van de cactussen en 
als tweede onderdeel een bezoek aan en
kele cactus-tuinen aan de Cöte d ’Azur 
per dia dan wel te verstaan.
Dhr. F. S jollem a die trad itiege trouw  ons 
ook nu w eer over het enten zou vertellen, 
gaf na enige theoretische toe lich ting over 
d it onderwerp ook praktisch onderricht 
over d it toch zo belangrijke onderdeel 
voor het succesvol opkweken van de plan
ten.
Het benodigde plantenmateriaal, h ier be
doeld de onderstammen, de geschikste tijd  
van het jaar en de ju is te  gereedschappen 
om alles goed te doen slagen werden be
sproken.
De specia lite it van Dhr. Sjollema is het 
enten op de kleine Echinopsis eyriesii 
plantjes.
A ls deze hun ju iste  grootte  hebben bere ikt 
en in de ju iste  conditie  zijn worden daar 
de zaailingen van een paar maanden oud 
met succes op geënt.
Na de koffiepauze van deze avond maakten 
w ij een klein tochtje  met ondergetekende 
langs enkele bezienswaardige cactusverza
melingen aan de Cöte d'Azur.

SECR. N. G. HAFKAMP 
v. Amstellaan 10 

Loenen a.d. Vecht.

Hebt U Uw zaden reeds aan het clichéfonds te Wageningen gezonden? 
Het is nu de allerhoogste tijd daarvoor.
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NIEUWE LEDEN
A. W. Hofman, Wielewaalstraat 6, Arnhem. 
K. G. Tan, Vondelkerkstr. 9 I, Amsterdam. 
A. v. d. Schuit, de Jokse 386, Leeuwarden. 
H. G. Helmers, Hollandseweg 100, Wage- 
ningen.
Mej. A. C. Elshof, Mezenstraat 44, Brum- 
men.
Hortus Botanicus R. U., Nonnensteeg 3, 
Leiden.
F. A. M. Pietersen, Bollenhofsestraat 116 
bis, Utrecht.
Mej. J. Veraart, van Hechelaan 30, Bergen 
op Zoom.

G. van Vonno, Bartökstraat 8, Almelo.
P. H. van Ophoven, Schimmelpenninckka- 
de 24, Amersfoort.
L. A. Hollestelle, Kaaistraat 19, Yerseke. 
F. P. M. M. Verheesen, Ross van Len- 
neplaan 22, Sittard.
Mevr. A. Sanders-Huiting, Julianastraat 2. 
Assen.
P. Heinze, Prof. Korsstraat 2, Nijmegen.
S. A. Petersson, Pisanostraat 66, Eind
hoven.
J. T. Schouwerwou, 21 Morrisen Rd., Es- 
combe, Natal, Zuid-Afrika.

Wij ontvingen dit voorjaar 'interessante' nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.
Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.
Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.

SU-KA-FLOR biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W. U eb e lm ann
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107

D. B O U W M A N

Import - Export 

GROTE SORTERING CACTUSSEN 

EN PRIMA VETPLANTEN 

Van Koppenweg 4 Naaldwijk Tel. 01740-5168

C A C TU S S E N

NU OOK IN HET NOORDEN. 
Een prachtcollectie  v indt U bij

BLOEMENHUIS H. SEIDEL
Gedempte Singel 40 - ASSEN (aan de E 35) 

Tel. 05920 - 12709

Succulentenkwekerij
H. van  D O N K E LA A R

Werkendam - Tel. 01835 - 430 

Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

DRUKKERIJ VAN  SPIJK N V.

Postbus 210 - Venlo 

#

D rukker van ” Succulenta”

Voorzitter: Ir. A. F. H. BLAAUW, Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N.Br.

V ice-voorzitter: S. K. BRAVENBOER, Kwartel-
laan 34, Vlaardingen.

Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E. A. M. 
VERDUIN-DE BRUYN, Koningsweg 2, Beekber
gen. Tel. 05766 - 1840.

2e Secretaris: J. DE GAST, Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo.

Penningmeester: G. LINK, Mem lingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, Bijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Am ersfoort.

Redacteur: A. F. H. BUINING, Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U.).
2e redacteur: F. K. A. NOLTEE, Gravenstraat 38, 
Dordrecht.
B ib liothecaris: J. MAGNIN, Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 4. Catalogus verkrijgbaar na toezen
ding van 50 cent aan postzegels.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en België f  15,—  en voor leden in het buitenland 
f  20,—  per jaar met GRATIS maandblad "S u c
culenta” .

Kopie moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Foto: Cullmann

50STE JAARGANG 
NO. 11
NOVEMBER 1971



Een  n ieu w e tabel vo o r het g e s la ch t  L itho p s V
B. K. BOOM

22a. L. lesliei var. lesliei Foto’s: I.V.T. 22b. L. lesliei var. venten

22f. L. lesliei var. mariae 22e. L. lesliei var. hornii

22. L. lesliei (N.E.Br.) N.E.Br., topvlakte plat met zeer smalle spleet; venster 
regelmatig waaiervormig vertakt, maar ook wel gaaf of willekeurig vertakt, 
soms zelfs bijna afwezig; doorschijnende punten talrijk, willekeurig over 
de topvlakte verdeeld, maar ook wel boomvormig gerangschikt langs de 
venstervertakkingen; bloemen geel. Transvaal etc.
var. lesliei, lichamen een mat roestbruine tot groenachtige indruk makend; 
venster groenachtig tot grijs; eilanden en zoom roestbruinachtig geel (fig. 
22a). - f. albiflora Cole, als vorige, maar met witte bloemen (zeer zelden in 
cultuur). - var. venteri (Nel) de Boer & Boom (L.v. Nel), lichamen een grijze 
indruk gevend; venster groenachtig tot donker grijs, meestal fijn verdeeld

22c. L. lesliei var. maraisii 22d. L. lesliei var. rubrobrunnea
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22g. L. les lie i var. minor 22h. L. les lie i var. lu teovirid is

in smalle, boomvormige vertakkingen; eilanden en zoom okerkleurig tot 
grijs  (fig. 22b). - var. maraisii de Boer, venster zeer variabel, groenachtig 
to t bruinrood, sterk vertakt, soms nauwelijks aanwezig of de gehele top- 
vlakte innemend; eilanden en zoom okerkleurig (fig. 22c). - var. rubro- 
brunnea de Boer, lichamen overal behalve het venster roodbruin (soms 
to t bijna rood; venster groenachtig bruin, weinig vertakt, waardoor de 
eilanden m inder in aantal zijn (fig. 22d). - var. hornii de Boer, lichamen een 
roodbruine indruk gevend; venster vrijw e l afwezig o f met donkerbruine 
boomvormige vertakkingen; eilanden roodbruin (fig. 22e). - var. mariae 
Cole, lichamen een roodbruine to t grijsachtig oranje indruk gevend; 
venster afwezig; topvlakte getekend met ta lrijke  doorschijnende punten 
en korte, doorschijnende lijn tjes (fig. 22f). - var. minor de Boer, lichamen 
vrij klein; topvlakte 2 x  1,4 cm, kaneelbruin met grijs, vertakt venster (fig. 
22g). - var. luteoviridis de Boer, lichamen een groene to t grijze indruk 
gevend; venster groenachtig; eilanden geelachtig groen to t okerkleurig 
(fig. 22h) - f. albinica Cole, lichamen een geelgroene indruk gevend, soms 
ook geelachtig getint; venster groenachtig; bloemen w it (in cu ltuur zeer 
zeldzaam).

23. L. localis (N.E.Br.) N.E.Br., dadelijk te herkennen aan talloze doorschijnen
de punten, die regelmatig over de topvlakte verdeeld zijn; soms is tevens 
een venster aanwezig; bloemen geel; W illowm ore etc. 
var. localis, topvlakte reebruin, zonder venster (fig. 23a). - var. terricolor

23a. L. loca lis var. localis 23. L. loca lis var. te rrico lo r
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24. L. marginata 25. L. marmorata

26. L. mennellii 28. L. olivacea

(N.E.Br.) de Boer & Boom (L.t. N.E.Br. L. localis var. peersii (L. Bol.) de 
Boer & Boom, L.p. L. Bol), lichamen iets groter dan bij de vorige var., 
grijs- tot geelgroen, soms ook paarsachtig; venster duidelijk aanwezig, 
groenachtig (fig. 23b); een variatie met meer blauwachtig paarse topvlakte, 
die moeilijk van var. terricolor te onderscheiden is, komt voor als var. 
peersii.

24. L. marginata Nel, topvlakte grijsachtig bruin; venster donkergrijs en net
vormig vertakt, weinig doorschijnend, zonder roodbruine lijnen of deze 
alleen in het midden (loupe); bloemen geel; Hopetown.

25. L. marmorata (N.E.Br.) N.E.Br. lichamen grijsgroen met gapende spleet; 
topvlakte met groot venster en tamelijk veel eilanden; bloemen wit; Klein 
Namaland.

12c. L. franciscii var. gesinae 27. L. meyeri
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29a. L. optica 29b. L. optica f. rubra

26. L. mennellii L. Bol., topvlakte vuilgrijs tot bruinachtig grijs, vrij hobbelig 
d.w.z. tussen de groeven gewelfd; lijnen vrij dik, iets ingezonken, donker
bruin, onderbroken, volgens sommigen op Hebreeuws schrift gelijkend; 
bloemen geel; Gordonia.

27. L. meyeri L. Bol., lichamen licht blauwachtig grijs (als die van Argyroder- 
ma-soorten) met sterk uiteenwijkende lobben die meer breed dan hoog 
zijn; topvlakte meestal sikkelvormig, doordat de binnenrand gebogen is; 
bloemen geel; Klein Namaland.

28. L. olivacea L. Bol., gemakkelijk te herkennen aan het venster, dat kleiner 
is dan de topvlakte en omgeven door een lichter gekleurde, gekartelde 
rand; bloemen geel; Bosjesmanland.

29. L. optica (Marl.) N.E.Br., spleet gapend; topvlakte vrij sterk gewelfd; 
venster groenachtig, zonder of met enkele grijze eilanden; bloemen wit 
(fig. 29a); Groot Namaland.
f.rubra (Tischer) Rowley, planten geheel donker lilarood; opvallende 
variëteit, die thans dank zij Dr. de Boer rasecht uit zaad terugkomt (fig 
29b).

30. L. otzeniana 31a. L. pseudotruncatella var. pseudotruncatella

(Wordt vervolgd).
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E rvarin g en  m et T h rixan th o cereu s  senilis  R itte r

DR. W ILLY CULLM ANN

Het was een sensatie, toen in het jaar 1957 door Friedrich R itter werd bekend 
gemaakt, dat hij een nieuwe species van het geslacht Thrixanthocereus had 
gevonden. Deze nieuwe soort zou er krachtiger uitzien dan C leistocactus 
strausii en zou een vosroodkleurig  cephalium met karm ijnrode bloemen be
zitten en nog wel nachtbloemen. D it laatste was wel zeer ongewoon, want 
nachtbloeiers bij cactussen zijn ó f w it ó f zeer licht van kleur. Frau W inter, 
die van R itter 2 afgesneden kopstukken met cephalium had ontvangen, stelde 
mij deze beide exemplaren te r beschikking. Zoals ik in 'Kakteen und andere 
Sukkulenten’ jaargang 1961, p. 92 reeds uitvoerig omschreef, gelukte het 
mij na veel moeite deze stukken te bewortelen. Aanvankelijk groeiden de 
planten door het cephalium heen en eerst op ongeveer IV 2 m hoogte vormden 
zij een nieuw cephalium. Intussen zijn ook de zaailingen uit de toemalig 
geïm porteerde zaden bij mij to t dezelfde hoogte gegroeid, zodat ik nu ve r
schillende b loe irijpe planten bezit. Het cephalium is vosrood van kleur, bij 
een der planten meer vosbruin en bij een andere vrijw e l wit. De cephaliums 
zijn niet zoals bij Thrixanthocereus blossfeldiorum  van de top uit gootvorm ig 
verzonken en ononderbroken doorlopend, maar ieder jaar vorm t zich een 
nieuw cephalium dat rondom de top loopt. Door d it cephalium groeit de nieuwe 
top zonder cephalium weer heen en groe it normaal verder. Eerst het volgend 
jaar vorm t zij w eer een cephalium. Op deze wijze ontstaan op een afstand 
van ongeveer 10 cm ringvorm ige cephaliums, die de plant een ongewoon en 
interessant aanzien geven. (Een enigermate verge lijkbaar cephalium komt bij 
S tephanocereus en Arrojadoa voor. Red.)

Een jaar geleden kreeg ik de eerste bloemen te zien; hun schoonheid was 
een ware verrassing. Het bleek, dat de afbeelding bij de nieuw beschreven 
Thrixanthocereus senilis in 'Kakteen und andere Sukkulenten' 1961, p. 89, 
slechts van een uit nood bloeiend afgesneden kopstuk was. Z ij b loeit namelijk 
meestal rijk, gew oonlijk  in series van 10 en meer bloemen tegelijk. De bloe
men openen zich w ijd. De kleur is glanzend licht karm ijnrood. De zaailingen 
groeien zeer gem akkelijk  en goed, zodat het kweken van deze soort warm 
kan worden aanbevolen.

Natuurlijk moet men 10 to t 12 jaar geduld hebben to t men een plant van 11/ 2 m 
hoogte met een cephalium heeft. (In ons land en met ons klimaat duurt d it 
wel 'langer. Red.). M et goede m ineraalrijke zeer voedzame grond is dit geen 
probleem.

Gedurende de groe itijd  mag de grond niet volled ig droog worden, integendeel 
men moet hem steeds iets vochtig houden.

Met betrekking to t de plaats van Thrixanthocereus in de system atiek neig ik 
naar de mening, dat Buxbaum ge lijk  heeft, als hij deze soort to t het geslacht 
Espostoa rekent. Bloem, vrucht en zaden rechtvaardigen dit. De vrucht is 
een meer of m inder vlezige bes, als bij Espostoa. De vrucht en het zaad 
verschillen zeer sterk van die van Thrixanthocereus blossfeldiorum .

8772-Marktheidenfeld, W .-Duitsland
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Het g eb ru ik  van  zu ren  in het g ie tw ater  
en in de grond

WALTER MEIJER
In principe moet men het ontharden van gietwater met zuren als een nood
maatregel opvatten. Juister is het te ontharden met behulp van een onthar- 
dingsmechanisme. Het voortdurend gebruik van zuren in gietwater verandert 
de chemie van de grond meestal nadelig, daar met het water altijd zuur-resten 
in de grond meekomen.
In elk chemisch actieve grond vinden oxydatie- en reductie-processen plaats 
die voor een bodemchemie van elementair belang zijn. De relatie tussen 
reductie en oxydatie is bepalend of planten in staat zijn zich wel of niet op 
een grondsoort te vestigen. In de vrije open lucht wordt zulk een relatie 
doorgaans door de natuur zelf geregeld. Naast het optreden van zuurstof
afgevende stoffen, maakt zich uit koolzuur van het regenwater nog waterstof 
vrij, die de reductie daarvan tot stand brengt. Deze reductie door waterstof 
verloopt echter slechts optimaal, indien de grond aan de vallende regen is 
blootgesteld en indien het regenwater niet tevoren met verontreinigde lucht 
in contact is geweest.

Bij de kascultuur hebben we door kunstmatige bewatering vrijwel altijd te 
maken met een tekort aan reductiemiddelen. Tijdens de intensieve afbraak 
van humus in de grond zal dit tekort echter minder duidelijk naar voren komen. 
Daar humus echter niet duurzaam goed blijft, zal mettertijd ook hierbij de 
inwerking van reductie-middelen achterwege blijven. Ook grondwater met 
een lage PH-waarde kan zuurstof-afgevende stoffen bevatten; de reductie 
van dergelijk water kan met waterstof veelal niet goed genoeg verlopen. Het 
reductiemiddel-tekort en vooral de aanwezigheid van zuurstof-afgevende 
stoffen leiden noodzakelijkerwijze tot een stijging van de PH-waarde van de 
grond, welke wij weliswaar kunnen tegengaan. De eenvoudigste methode is 
de aanzuring van de grond met salpeterzuur als zuurstof-afgevende stof. Wij 
voegen druppelsgewijs aan het gietwater salpeterzuur toe tot dit een PH- 
waarde van 3-4 heeft. Met het op deze wijze verkregen aangezuurde water 
gieten wij dan zó lang, tot de grond opnieuw een PH-waarde van ongeveer 5 
heeft bereikt. Deze PH-meting aan de grond wordt echter altijd pas één dag 
na dit gieten gedaan. Alle overige zuren dient men niet voor aanzuring van 
de grond te gebruiken, zo ook niet voor het aanzuren van gietwater, omdat 
hierbij zuur-resten in de aarde komen. Slechts wanneer geen andere moge
lijkheid aanwezig is, zou men het gietwater nog met oxaalzuur kunnen ont
harden, doch de grond zal dan wel te zijner tijd ververst moeten worden.

In het bijzonder is het gebruik van zwavelzuur schadelijk: reeds kleine hoe
veelheden daarvan zijn schadelijk, wanneer de humus in de grond niet meer 
intensief afgebroken wordt. Voortdurende toediening van zwavelzuur leidt in 
de grond langzamerhand tot het binden van alle voedingsstoffen, die dan 
voor planten niet meer oplosbaar worden. Zwavelhoudende verbindingen zijn 
bovendien voor een deel van de planten giftig.
Bedorven grond laat zich ook langs chemische weg door zwavelzuur-toevoe- 
ging niet opnieuw bruikbaar maken. Diegene die voortdurend aan gietwater 
zwavelzuur toevoegt, kan onder bepaalde omstandigheden zijn planten ver
liezen.
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In de door mij samengestelde chemie-aarde zijn systematisch reductie- 
middelen ingebouwd, die daardoor de grond vele jaren lang bruikbaar houden. 
Zelfs wanneer de werking van deze reductie-middelen afneemt, kunnen ze 
door geringe salpeterzuur-toevoegingen geactiveerd worden. Zwavelzuur 
maakt ook mijn grond onbruikbaar, zodat men deze moet weggooien.

4154 St. Tönis, Laschenhütte: 25, W.-Duitsland

O x a a lzu u r  vo o r de  P H -co rre ctie  van  g ie tw ater
A. GEBAUER
Het artikel betreffende de aanzuring van gietwater (Succulenta no. 8, 1971, 
pag. 147-149) was voor mij zeer verhelderend en vormde slechts een be
vestiging voor mijn handelswijze. Ik pas voor de PH-correctie van leidingwater 
namelijk oxaalzuur toe (daar regenwater helaas niet altijd beschikbaar is). 
Oxaalzuur is in uitlopende zuiverheids-kwaliteiten in de handel verkrijgbaar. 
Door de toepassing van oxaalzuur wordt niet alleen een vermindering van de 
totaal-hardheid verkregen, doch tevens voor een gedeeltelijke ontzouting 
zorggedragen. Het eenvoudigst gaat men als volgt te werk:
Men bereidt een oplossing van 45 gram kristallijn oxaalzuur in 1 liter ge
destilleerd water.
1 ml van deze oxaalzuuroplossing verwijdert 2°d.H. (duitse hardheids-graden: 
de maateenheid voor de water-hardheid in duitstalige gebieden); per definitie 
geldt: 1°d.H. wordt verkregen na oplossen van 10 mg CaO (kalk) öf 7,14 mg 
MgO (magnesia) in 1 liter gedestilleerd water, want 10 mg CaO heeft een 
aequivalente (dezelfde) invloed op de hardheid van water als 7,14 MgO (en 
voor 1 liter water is dat 1°d.H.).
Hier volgt nog een toepassing als voorbeeld:
Ons leidingwater heeft doorgaans een gemiddelde totaal-hardheid van onge
veer 15°d.H. Elk gietwater voor cactussen met een hardheid van meer dan 
10°d.H. moet echter worden teruggebracht tot een rest-hardheid van 5°d.H. 
Aan een hoeveelheid van 10 liter leidingwater (de inhoud van een plastic of 
geëmailleerde huishoudemmer) met een hardheid van 15°d.H. wordt daarom 
50 ml van boven aangegeven oxaalzuuroplossing toegevoegd om de rest- 
hardheid van 5°d.H. te verkrijgen.
Immers: 1 ml van die oxaalzuuroplossing doet de hardheid van 1 liter water 
met 2°d.H. afnemen. En om 10 liter water met een hardheid van 15°d.H. te 
laten dalen tot een rest-hardheid van 5°d.H. moet dus:
10 liter (15-5) °d.H.
. ... X  — ~ o X  1 ml = 10 x 5 x 1 ml = 50 ml van betreffende1 liter 2 d.H.

oxaalzuuroplossing daaraan worden toegevoegd.
Na zulk een oxaalzuurtoevoeging treedt altijd vertroebeling van het water op, 
welke neerslag zich echter na enige uren en zeer zeker na 1 nacht staan heeft 
afgezet. Het ontharde en gedeeltelijk ontzoute heldere water wordt dan 
afgegoten en kan als gietwater worden gebruikt. De oxaalzuurbehandeling is 
een zeer goede en eenvoudige methode ter ontharding en gedeeltelijke ont
zouting van ons gietwater, indien men nauwkeurig en net werkt en zo nu en 
dan controlemetingen uitvoert; doch dat is echter eveneens noodzakelijk 
vereist voor alle andere werkzaamheden.
Bij de instelling van de PH-waarde van het gietwater en het grond-substraat 
zal men moeten afgaan op de zuurgraad-gegevens van de grondsoorten der
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planten-standplaatsen in de landen van herkomst. Helaas werd en wordt ons 
daarover door ’cactusjagers’ tamelijk weinig medegedeeld. Enige aanknopings
punten kan men vinden in ’Kakteenpflege-biologisch richtig’ van Prof. Dr. 
Buxbaum en in enige andere publikaties.
Samenvattend kan men constateren, dat calcium- en magnesium-verbindingen, 
hoewel voedingsphysiologisch gezien van absoluut belang en vereist, de 
planten echter zullen schaden zodra ze een bepaalde concentratie in het 
grond-substraat overschrijden. Deze ervaring zullen vele beginnelingen onder 
de cactusliefhebbers - in het bijzonder door het verlies van zaailingen - wel 
hebben opgedaan.
Geraadpleegde literatuur:
Rechnitz: Kakteen-Sukkulenten (DDR), 1968, pag. 30-32.
Buxbaum: Kakteenpflege - biologisch richtig.
Hecht: KuaS (1961/11 en 1962/4).
Pasman: Succulenta no. 8, 1971, pag. 147-149.

DDR - 232 Grimmen, Kürt-Tücholsky-Str. 61

H oe vo ed en  de p lanten  z ich  in v e rb a n d  
m et de ch e m ie -a a rd e
L. J. STREUR
Een van de meest opvallende kenmerken van groene planten is hun vermogen 
om hun eigen organisch voedsel op te bouwen uit eenvoudige stoffen door 
een proces dat fotosynthese genoemd wordt. Het grootste deel van dit proces 
voltrekt zich in de bladeren, maar kan plaatsvinden in elk deel van de plant 
dat chlorofyl bevat, en in sommige planten zoals de cactus wordt het geheel 
overgenomen door de stengel (stam) daar de bladeren zijn gereduceerd tot 
niet anders dan schubben (dorens).
Het oppervlak van het blad (of de cactus) zowel aan de boven als aan de 
onderzijde is bedekt met een laag cellen die de epidermis genoemd wordt 
en die aan de buitenzijde een dunne laag van wasachtige stof draagt, die de 
cuticula vormt.
De cellen in het blad, of cactus (bladmoes of mesofyl) zijn verdeeld in twee 
verschillende lagen. De bovenste laag bestaat uit doosvormige cellen die 
regelmatig gerangschikt zijn en het palissade-parenchym vormen.
Hieronder ligt een weefsel dat het sponsparenchym genoemd wordt, waarin 
de cellen onregelmatiger van vorm en minder regelmatig gerangschikt zijn 
met talrijke luchtruimten ertussen.
De cellen van de palissadelaag bevatten talrijke kleine schijfvormige groene 
lichaampjes, die chloroplasten genoemd worden en hierin is het chlorofyl 
opgeslagen, dat aan de plant zijn groene kleur geeft.
De cellen van het sponsparenchym bevatten ook chloroplasten hoewel het 
er gewoonlijk niet zoveel zijn.
De cellen van de epidermis passen nauwkeurig in elkaar. Deze nauwsluitende 
epidermis met zijn cuticula van was helpt een te sterke verdamping voorkomen 
van water uit de plant, die niet naar behoren zou kunnen functioneren wan
neer men de plant of het blad zou laten uitdrogen.
De cuticula van was, die voorkomt dat er water vanuit de plant verdampt, zou 
ook verhinderen dat er lucht naar binnen gaat, indien niet was gezorgd voor
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een bepaald middel van ventilatie. Ventilatie is noodzakelijk omdat de plant 
of het blad lucht moet opnemen die koolzuur bevat voor de fotosynthese 
en zuurstof voor de ademhaling. H iervoor w ord t gezorgd door duizenden 
kleine openingen die stomata (huidmondjes) genoemd worden en die de 
oppervlakte van de plant bedekken, (stoma =  mond in het Grieks).
G ew oonlijk bevinden zich de meeste of alle stomata aan de onderkant van 
het blad, maar d it is niet steeds het geval; bij de drijvende bladeren van 
waterplanten zoals de w aterlelie, liggen de huidmondjes aan de bovenzijde. De 
opening van een huidm ondje w ord t omgeven door twee schotelvorm ige cellen 
die sluitcellen genoemd worden en deze hebben celwanden die op een 
eigenaardige wijze ve rd ik t zijn.
W anneer de sluitcellen veel w ater bevatten zwellen ze op en de verdikking 
van hun celwanden vorm t de oorzaak dat zij enigszins uiteenwijken en daar
door de porie van de huidmond openen.
W anneer de slu itcellen w ater verliezen, zakken ze in, en sluiten zo het huid
mondje. Indien de stomata open zijn kan de lucht er gem akkelijk doorheen en 
komt in de ruimten tussen de cellen. De waterdamp, die uit de cellen ontsnapt, 
kan naar buiten gaan. Als de stomata zich sluiten houdt d it ontsnappen van 
gassen bijna op, want er kan slechts zeer weinig door de wasachtige cuticula, 
die het oppervlak van de plant o f blad bedekt, passeren.
G ew oonlijk openen de stomata zich bij daglicht en sluiten ’s avonds. H ierdoor 
w ordt gezorgd dat er koolzuur in het blad kan komen wanneer er licht be
schikbaar is voor de fotosynthese. Tegelijkertijd  voorkom t het een buiten
sporige verdam ping van w ater gedurende de nacht, wanneer de fotosynthese 
voorlopig ophoudt daar het donker is.
De fotosynthese is een zeer ingew ikkeld chemisch proces en we hebben 
hierin geen volledig inzicht.
In laatste instantie bestaat het uit de vorm ing van suiker uit koolzuur en water, 
waarbij zuurstof w ord t afgegeven als afvalprodukt.
Het w ater dat h iervoor nodig is, komt uit de bodem. Het w ordt opgenomen 
door de w orte ls  en via de plant naar boven gevoerd door speciale geleidende 
cellen (xyleemvaten), die aaneengevoegd zijn als de delen van een rioolpijp, 
zodat zij een p ijp leiding vormen die zich u itstrekt van de w orte ls naar de 
plant of bladeren.
Behalve koolzuur en w ater is voor de fotosynthese de aanwezigheid van chlo- 
rofyl nodig en ook licht is noodzakelijk.
De rol, die door het ch loro fy l gespeeld wordt, bestaat hieruit dat het de 
lichtenergie opvangt en beschikbaar s te lt voor de chemische werking. De 
lichtenergie w ord t gebruikt om het w ater te splitsen in w atersto f en zuurstof; 
de zuursto f uit het w ater w ord t gedurende de fotosynthese afgegeven.
De w atersto f w ord t gebru ikt om het koolzuur in de plant te reduceren (nadat 
het koolzuur is vastgelegd of gebonden aan een stof, waarvan de aard niet 
bekend is) to t een s to f die fosforg lycerinezuur w ordt genoemd, waarvan de 
moleculen drie koolstofatom en bevatten, waaraan waterstof, zuurstof en 
fosforzuur zijn verbonden. H ieruit w ord t vervolgens door een reeks chemische 
veranderingen suiker gevormd. Deze soort su iker staat bekend als hexose 
omdat hij zes koolstofatom en bevat. Twee moleculen fosforg lycerinezuur 
leveren daarom één molecule hexosesuiker.
W anneer twee moleculen hexosesuiker zich met e lkaar verbinden met verlies 
van een waterm olecule kan er één molecule rie tsuiker gevormd worden.
Het is ook m ogelijk dat een plant grote aantallen moleculen hexosesuiker 
com bineert om zetmeel te vormen.
Zetmeel is een zeer gebruikelijke vorm van opslaan van koolhydraten.
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Zo zien wij dat de fotosynthese een zeer ingewikkeld proces is dat plaats 
vindt in een aantal stadia. Voor een van deze stadia, de splitsing of fotolyse 
van water, is lichtenergie noodzakelijk en dit stadium wordt daarom een licht- 
reactie genoemd.
Voor de andere reacties is geen licht nodig, zij worden donkere reacties 
genoemd. Bij daglicht vervaardigen de bladeren of de plant sneller suiker 
dan kan worden afgevoerd. De overtollige suiker moet daarom worden opge
slagen en wordt gewoonlijk omgezet in reservezetmeel, hoewel een bepaalde 
hoeveelheid suiker wordt afgevoerd uit het blad naar de delen van de plant 
waar er behoefte aan bestaat, 's Avonds als het donker is, houdt de foto
synthese op en het zetmeel in. de bladeren of plant wordt weer afgebroken 
tot suiker en afgevoerd.
Na de fotosynthese van één dag bevat de plant veel zetmeel maar de volgende 
morgen is het meeste verdwenen. De suiker, die door fotosynthese wordt 
vervaardigd, wordt door de plant gebruikt voor de ademhaling en andere 
doeleinden.
Een plant heeft vele andere organische verbindingen nodig voor zijn levens
processen en hiertoe behoren de zeer belangrijke stoffen, die eiwitten ge
noemd worden. Zij maken deel uit van het levende protoplasma.
Eiwitten bevatten het element stikstof en zij worden door de plant opgebouwd 
uit suiker, die is vervaardigd in de bladeren of plant. Suiker bevat geen 
stikstof, maar deze wordt geleverd door minerale stikstofverbindingen, vooral 
nitraten, die wortels uit de bodem opnemen.
De eerste organische stikstofhoudende verbindingen, die gevormd moeten 
worden, zijn de aminozuren en deze worden dan samengevoegd om eiwitten 
op te bouwen.
Planten hebben behalve nitraten nog andere minerale stoffen nodig. Al deze 
mineralen zijn afkomstig uit de bodem waar zij opgelost zijn in het bodem
water en zij komen via de wortels in de plant terecht.
Tot de belangrijkste minerale stoffen, die de plant op deze wijze opneemt 
behoren zwavel (in de vorm van sulfieten), fosfor (in de vorm van fosfaten), 
kalium, kalk, magnesium en ijzer. Elk van deze mineralen speelt een eigen rol 
in het leven van de plant.
Zo bevat het molecule van chlorofyl een magnesiumatoom zodat er in de plant 
geen chlorofyl zou kunnen worden gevormd zonder een voorraad van dit 
element. IJzer is ook noodzakelijk voor de vorming van chlorofyl, hoewel het 
hiermee feitelijk geen verbinding aangaat.
De plant heeft slechts kleine hoeveelheden van deze stoffen nodig. Een 
oplossing of samenstelling, die alle minerale stoffen bevat die een plant 
nodig heeft om voorspoedig te groeien wordt een cultuuroplossing of chemie- 
aarde genoemd. Wanneer een plant met zijn wortels in een geschikte cultuur
oplossing wordt gebracht, groeit hij even vlug en voorspoedig als in gewone 
grond.
De voordelen van dit systeem zijn: men hoeft niet te verpotten en het is 
minder waarschijnlijk dat de plant wordt aangetast door parasitaire zwammen 
die in de grond leven.
Men dacht vroeger dat er slechts tien elementen nodig waren voor een gezond 
leven van de plant, maar thans weten we dat dit niet zo is.
Naast de minerale elementen, die ik reeds noemde, zijn er nog vele andere 
nodig in zulke kleine hoeveelheden dat zij zeer lange tijd aan de aandacht 
ontsnapt zijn. Deze elementen worden sporenelementen genoemd en hiertoe 
behoren stoffen als borium, mangaan en gallium. Wij weten nog niet hoeveel 
van deze sporenelementen van belang zijn voor het leven van de planten.
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Een cultuuroplossing (chemie-aarde) bevat voldoende van deze elementen om 
aan de zeer kleine behoefte van de plant te voldoen.
Wij hebben gezien dat groene planten niet afhankelijk zijn van organisch 
voedsel daar zij in staat zijn hun eigen voedsel te vervaardigen door middel 
van fotosynthese.
Sommige planten bezitten geen of haast geen chlorofyl en kunnen dus niet 
of moeilijk hun eigen voedsel vervaardigen en zijn dus aangewezen op orga
nisch voedsel, of men moet ze enten.

Usselinexstraat 9, Den Haag

Een  re is  m et F r ie d r ich  R itter
la n g s  de  k u stg eb ied en  van  C h ili en P eru  (XIII)
Intussen had dit alles ruim een week geduurd, zodat we ruimschoots 
gelegenheid hadden enige vindplaatsen te bezoeken die ons bijzonder in
teresseerden. In deze absolute woestijngebieden, waar nimmer regen valt 
en waar slechts zo nu en dan wat zeenevels naar binnen drijven, vonden we 
Eulychnia aricensis, met veel van de merkwaardige en verrukkelijk ruikende 
vruchten. Pyrrhocactus aricensis konden we na veel zoeken niet weer vin
den. In wat voor omstandigheden Islaya krainziana, als de meest zuidelijk 
voorkomende soort, groeit is niet voor te stellen. Diep in de aarde is de

Browningia 
candelaris (Meyen)
Br. et R.
in het grensgebied 
van Peru en C h ili 
tussen 2 en 3000 m 
met mijn vrouw.

foto: Buining
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Corryocactus 
brevistylus 
(K.Sch.) Br. et R. 
op 3100 m 
in het grensgebied 
van Peru en C h ili.

foto: Buining

Neowerdermannia peruviensis R itter nom. prov. op 3500 m in Zuid Peru. fo to : Buining
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grond nog stofdroog. De planten liggen allen zijwaarts afgebogen van de 
zeewind. Door dit droge gebied gaande, vrij diep de Andes in, zagen we op 
3500 m hoogte de eerste onweerswolken sedert onze komst in Chili, ja er 
vielen zelfs enige regendruppels, maar die kwamen niet verder westwaarts. 
Daar zagen we de eerste Browningia candelaris, Oreocereus variicolor, 
Corryocactus brevistylus, Arequipa hempeliana, Neowerdermannia chi- 
lensis, Tephrocactus berteri en T. echinaceus en de nog onbeschreven 
Haageocereus chilensis, waarvan Ritter nimmer bloem, vrucht en zaad had 
kunnen verzamelen. Dit keer waren we zo gelukkig deze ontbrekende ge
gevens wel te kunnen verzamelen. Eindelijk konden we dan op 7 februari 
de grens naar Peru overschrijden, waar we echter nog al wat problemen met 
de politie ondervonden, die echter hoe verder we van het grensgebied kwa
men minder werden. Na eerst nog Islaya unguispinus verzameld te hebben 
reden we door naar Moquegua en van daar hoog de bergen in, waar we voor 
het eerst stootten op Neoraimondia arequipensis. Een interessante reuzen- 
plant die nog al variabel is en waarvan veel te veel planten als zelfstandige 
soorten werden beschreven. Weberbauerocereus fascicularis kwam in grote 
groepen voor en stond nog gedeeltelijk in bloei en werd door kolibries be
vlogen. We moesten in een erg naargeestig armzalig dorp overnachten en 
trokken de volgende morgen verder de bergen in tot op 3500 meter. Hier

Weberbauerocereus 
fascicularis 
(Meyen) Bbg. 
op 1900 m hoogte 
in het zuiden 
van Peru.

foto: Buining
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lava islavensis

vonden we Arequipa rettigii, een Thrichocereus species, Oreocereus hendrik- 
senianus en de nog niet beschreven Neowerdermannia peruviensis, alsmede 
een ons onbekende Lobivia species, de tot dusverre meest zuidelijk aan
getroffen Lobivia aan de westzijde der Andes. Terug in Moquegua ging het 
in de richting van Arequipa waar we in een stofdroog woestijngebied von
den Islaya islayensis var. minor, Corryocactus brevipetalus en Trichocereus 
glaucus. In de Yaya-woestijn ten westen van Arequipa zagen we de halve-

Haageocereus platinospinus Bckbg., op droge, kale, bergen bij Arequipa. foto: Buining
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maanvormige wandelduinen. Dicht voor Arequipa groeit op rotsige berg- 
gedeelten Haageocereus platinospinus. Uit de verte zagen we reeds de wit- 
bedekte vulkaan Misti. We besloten om in het zomerseizoen niet per auto 
naar de oude Incastad Cuzco te rijden. In de zomer ontstaan in het hoog
gebergte dagelijks zeer zware onweersbuien, die dikwijls de wegen vol
komen blokkeren. Echter alvorens te gaan verzamelden we nog bij Are
quipa Erdisia maihuenia en vruchten van Browningia candelaris. Mijn ge
dachte dat de laatste een zeldzame plant is bleek niet waar te zijn, ze komt 
zeer algemeen voor in het zuiden van Peru en het noorden van Chili op hoog
ten tussen 1800 en 3000 meter.

(Wordt vervolgd)

Novemberallerlei

Als u dit onder ogen krijgt is het al weer tegen half november en dan hebben 
zich intussen allerlei problemen aangediend. Uiteraard hebt u de verwarming 
van uw eventuele kas als eens beproefd, want die moet nu wel voor gebruik 
gereed zijn. Het water geven aan de planten is nu voorbij en u krijgt dus 
wat meer tijd om allerlei zaken nog eens goed te controleren. Mochten er 
planten zijn die niet naar wens gegroeid zijn, klop ze dan eens uit de pot, 
of haal ze bij vrije uitplanting eens uit de aarde, om de wortels te controleren. 
Indien aan deze wortels kleine verdikkingen, die soms vrij groot kunnen 
worden, voorkomen dan is dit een teken dat zij zijn aangetast door wortel- 
aaltjes. Deze zijn vaak moeilijk te bestrijden en de daarvoor geschikte midde
len zijn meestal zeer giftig en omtrent het gebruik voor cactussen is weiniq 
bekend.
Jaren geleden vertelde een oud liefhebber mij eens hoe hij deze aaltjes 
bestreed. In de herfst na de stilstand van de groei controleerde hij zijn 
planten, vooral die met groeistoringen en sneed bij alle verdacht uitziende 
exemplaren radicaal alle wortels af en liet deze planten gedurende de winter 
op een kleine lege pot staan en wel zodanig, dat de snijwonden nergens 
de pot raakten.
Nadat ik deze methode zelf had toegepast was ik erg benieuwd naar het 
resultaat in het voorjaar. En zie er waren vrijwel geen uitvallers en bij de 
meeste planten waren al kleine pruikjes wortels zichtbaar. Na het oppotten 
ontwikkelden de wortels zich bijzonder snel. Het is een redelijk goede en 
goedkope manier, bovendien spaart het ook nog ruimte in de kas, want 
daaraan hebben we altijd gebrek. De laatste jaren wordt wel beweerd, dat 
de wortelaaltjes zouden sterven bij tamelijk hoge temperaturen. Deze nood
zakelijke temperatuur zou bij planten en hun wortels wel haalbaar zijn in 
blikken of plastic potten, mits deze uiteraard niet ingegraven zijn. Men zou 
hiermede eens een proef moeten nemen en hierover in ons blad berichten. 
Een behandeling met vrij warm water schijnt ook wel te gaan, maar dit moet 
uiterst serieus gebeuren.
Nu het waarschijnlijk nog niet vriest is het gewenst uw aandacht te schenken 
aan het samenstellen van een potgrond. Als u deze nu in het najaar klaart 
maakt, dan hebt u in het voorjaar een goede homogene grond. Maakt u vooral 
niet te weinig klaar, want meestal slinkt de grond erg in en bovendien is een 
grotere hoeveelheid gemakkelijker te bewerken. Dit is iets om gezamenlijk 
in de afdelingen te doen.
Mogen wij aannemen dat u eventueel beschikbare zaden reeds lang geleden 
aan het clichéfonds hebt gestuurd? Nagekomen zaden kunnen eerst in januari
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of februari worden aangeboden. Hebt u eventueel aanwezige planten uit 
Brazilië en andere warme streken wel op het warmste plekje van uw kas of 
huiskamer gezet? Vooral Melocactussen en D iscocactussen zijn daar erg 
dankbaar voor.
W ij zouden het erg op prijs stellen om in het voorjaar te vernemen hoe bij 
u de verschillende cactussen door de w in ter zijn gekomen. Zo m ogelijk 
worden uw reacties dan in de maandmededelingen opgenomen.
V oor zover u het nog niet gedaan hebt is het nu wel tijd  isolatiemateriaal in 
de kas te gaan aanbrengen. Meestal w ordt h iervoor p lasticfo lie  gebruikt. Heel 
geschikt zijn ook styropor- of tempexplaten. Deze zijn in allerlei diktes te 
verkrijgen en kunnen gem akkelijk op maat gesneden worden. D it materiaal 
heeft een hoog isolerend verm ogen maar is niet licht doorlatend. Het kan dan 
ook het best worden aangebracht onder het tab le t en aan de noordkant van 
de kas. Overigens is het voor de meeste cactussen niet zo ’n bezwaar als ze 
's w inters minder licht krijgen. Bij de vetplanten lig t d it anders aangezien vele 
daarvan ook ’s w inters niet geheel rusten of zelfs hun voornaam ste groeitijd 
hebben. Deze maand zijn o.a. Argyroderm a, hoogsucculente C rassula ’s en 
Cotyledons, M itrophyllum , Othonna en Pelargonium volop aan de groei. Be
halve wat soorten Lithops en Conophytum kan ook Titanopsis nog de gehele 
maand bloeien. De genoemde soorten w illen natuurlijk  zo nu en dan nog 
w ater hebben; draagt u er wel zorg voor de planten ze lf niet te bevochtigen. 
Tenslotte moeten we niet vergeten de jonge zaailingen niet te veel te laten 
uitdrogen.

'De heer A. Redert, Potgieterstraat 59 te V laardingen, schrijft ons het volgende: 
Naar aanleiding van diverse publicaties in Succulenta, waarin beginnende 
liefhebbers w ordt gevraagd om hun ervaringen ook eens op schrift te stellen 
wil ik hiermee gaarne eens aan die wens voldoen; tem eer omdat mijn erva
ringen en problemen niet alleen de mijne zijn. Nadat ik ±  2 jaar cactussen 
had gekw eekt op de vensterbank, wat niet bepaald een succes was, kwam ik 
door een buitenkansje bijna voor niets in het bezit van een partijtje  hout en 
glas waarvan ik begin vorig  jaar in de tuin een kasje bouwde. En zie, de 
liefhebberij die enkele jaren op een laag pitje had gestaan begon een nieuw 
leven. Tegelijkertijd  kwam ik op de gedachte dat ik mijn planten wel eens 
wat kunstm est zou kunnen geven. Nu is het voor mij geen probleem om 
aan wat kunstm est te komen, daar ik in de gelukkige omstandigheid verkeer 
dat ik zelf in een fabriek van kunstm est werkzaam ben. De geschikte samen
stelling was echter wat m oeilijker. De meest voorkom ende partijen die in de 
land- en tuinbouw gebruikt worden, hebben ofwel een te hoog stikstofgehalte, 
of zijn chloorhoudend, en ook d it experim ent durfde ik niet goed aan. Ik zocht 
dus de meest geschikte soorten en na enig rekenw erk mengde ik die met 
wat kaliumsulfaat. Het resultaat was een kunstm est met 5-12-29 verhouding. 
Later ontdekte ik nog dat er een soort 6-18-28 bestond, die ik dus zo zonder 
meer zou kunnen gebruiken. In verband met het artikel van de heer Pasman 
uit Veldhoven, waarin deze schreef dat hij diverse aanvragen had gekregen 
om zijn mest te w illen leveren, w il ik eventuele gegadigden, die er interesse 
voor hebben, de raad geven eens te informeren bij land- o f tu inbouwcoöpera- 
ties of ze eventueel een geschikte kunstm est in voorraad hebben. De samen
stelling kan men ze lf eventueel nog veranderen door het toevoegen van wat 
kalium sulfaat dat ±  50%  kalium bevat. De kunstm est die in korrelvorm  
w ord t gefabriceerd moet dan wel fijngem alen w orden om een homogeen 
mengsel te krijgen. Daar alle kunstm est die door W indm ill w ord t gefabriceerd 
w aarschijn lijk  niet in kleine verpakking te koop is zal het aanbeveling ver-
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dienen als de verschillende afdelingen en/of leden eens iets organiseren om 
bijvoorbeeld gezamenlijk een hoeveelheid aan te kopen. W aarsch ijn lijk  zal dit 
wel de moeite lonen aangezien de prijs in elk geval aanm erkelijk lager ligt 
dan die van de zgn. speciale cactusmesten die in kle inverpakking te koop zijn. 
En hiermee komen we tevens onverm ijde lijk  op de vraag wat nu e igenlijk  de 
meest geschikte samenstelling voor een cactusm est is. Volgens mij is dit 
echter niet zo'n groot probleem. M et mijn 5-12-29 mest heb ik to t nu toe 
zeer goede ervaringen. De gevolgen van de bemesting waarmee ik de vorige 
zomer ben begonnen en die ik d it jaar heb voortgezet, worden pas nu goed 
zichtbaar.
Ondanks het fe it dat mijn kasje op het Z.W. niet bijzonder gunstig gelegen 
is (ik krijg er gemiddeld 7 uur zon per dag) groeien en bloeien bijna alle 
planten zeer goed. Vooral de bedoorning is b ijzonder mooi. Duidelijk is nu het 
onderscheid te zien tussen de dorens van vorig jaar en wat er nu d it voorjaar 
aan is gegroeid. De nieuwe bedoorning is niet alleen langer maar ook d ikker 
en steviger.
Van de plantjes die ik d it voorjaar in mei heb gezaaid (en ge lijk  al een 
hoeveelheid mest in het g ie tw ater heb gegeven) hoop ik voldoende materiaal 
over te houden om in de komende jaren wat meer uitgebreide proeven met 
kunstmest alsmede met het gebruik van sporenelementen te kunnen nemen. 
Deze sporen heb ik sinds enkele maanden door de grond gemengd in de 
vorm van Sporum ix P.G. voo r potgrond. O ok deze Sporum ix is in de handel 
maar ook w aarsch ijn lijk  niet in kleine verpakking.
Zoals ik reeds eerder opmerkte is de samenstelling van de kunstm est voor 
mij geen probleem mits het stikstofgehalte laag is en er een flinke hoeveel
heid kalium in zit en fosfor. Doorgaans brengen we in onze kas een grote 
verscheidenheid aan planten bij elkaar die uit eventueel verschillende land
streken afkom stig zijn met grote verschillen in bodemgesteldheid en de 
hierin aanwezige hoeveelheid voedingsstoffen. Al onze planten moeten ge
noegen nemen met dezelfde kunstmest. A ls we dan nog in aanmerking nemen 
dat 10 verschillende liefhebbers en kwekers evenzoveel verschillende grond- 
mengsels gebruiken en hun planten op verschillende manieren verzorgen zal 
het verder wel du ide lijk  zijn dat het niet zo belangrijk is o f een bepaalde 
mest nu 12 of 15% fos fo r bevat en 29 dan wel 34% kalium. Slechts voor 
diegenen die zich specialiseren in bepaalde planten zou het van belang zijn 
om te weten hoeveel van iedere s to f een bepaalde plant nodig heeft.
Z e lf ben ik de laatste tijd  b ijzonder geïnteresseerd in Gymnocalyciums. Wat 
heeft nu een Gymnocalycium precies nodig? Hoeveel van verschillende voe
dingsstoffen? W elke grondsoort? In het praktische cactusboek van W. Haage 
staat bijv. op blz. 232: 'De meeste Gymnocalyciums vragen een voedzaam, 
lichtzuur en in e lk geval doorlatend grondmengsel. In de zomer moeten ze 
goed warm en nooit geheel droog staan, in de w in ter daarentegen koel.’ 
Goed zo. Ik maakte dus een grondmengsel dat aan die voorwaarden onge
veer voldeed. Voedzaam? Dat kan. Doorlatend? O ok niet zo ’n groot probleem. 
Verder kan ik de PH to t op 0,1 meten. Ook dat was voor elkaar. Later las ik 
echter in het april-num m er van Succulenta een artikel van de heer D. v. V lie t 
waarin deze beschrijft hoe ze Gymnocalycium ragonesei vonden: 'Normaal 
staan de vlak groeiende plantjes met hun top ongeveer ge lijk  met de lemige 
bodem. Zodra er enige tijd  droogte optreedt schrompelen zij iets in.’
W at is nu wijsheid? Ik ben bang dat ik door de bomen zo langzamerhand het 
bos niet meer zie. Een groot verzoek aan de heren onderzoekers: laten zij 
als ze nog eens naar Z.-Am erika gaan ook eens een paar grondm onsters 
meenemen van de vindplaatsen waar ze de planten vandaan halen. Een labo-
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ratoriumonderzoek van deze grond kan ons tenminste inzicht verschaffen in 
de samenstelling en de hoeveelheid voedingsstoffen die deze bevat. Pas 
daarna kunnnen we proberen een kunstmest samen te stellen, waarna we 
onze potgrond de meest gunstige samensteling kunnen geven die voor de 
planten nodig is. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor andere planten, Noto- 
cactussen, Mammillaria’s enz. M.i. is de samenstelling van de grond en de 
voedingsstoffen die zij bevat minstens zo belangrijk als alle andere omstan
digheden als licht, warmte en vochtigheid samen. Toch is over dit onderwerp 
tot nu toe maar weinig gepubliceerd. Voorlopig kan ik andere liefhebbers 
maar één raad geven: werk meer met kunstmest. Het loont de moeite.’
Hier was dus een kunstmest-enthousiast aan het woord. Wij zouden gaarne 
zien dat zo mogelijk een van onze leden eens een beschouwing zou willen 
geven over een andere wijze van samenstelling van de potgrond dan met 
kunstmest. Het lijkt ons altijd goed deze zaak van meer dan een zijde te 
benaderen.

O pzegg ing  lid m a a tsch a p
Leden van Succulenta, die hun lidmaatschap over 1972 niet wensen te ver
lengen, worden er aan herinnerd, dat het lidmaatschap moet worden opgezegd 
vóór 1 december 1971, schriftelijk aan de ledenadministratie van Succulenta, 
Koningsweg 2, Beekbergen, én aan het bestuur van de afdeling, waartoe het 
lid behoort.

Secretaresse Succulenta

AFDELING RIJN- EN DELFLAND

De afdeling vergaderde op 26 augustus in 
de aula van het Westeindeziekenhuis. In 
het huishoudelijk gedeelte kwamen be
langrijke zaken ter sprake zoals:
- Deelname aan de Hobbybeurs op 2 en 

3 april '72 in de Houtrusthallen;
- De uitgifte van een stencil over het ge

bruik van bestrijdingsmiddelen, geba
seerd op ervaringen van de leden. Aller 
medewerking werd gevraagd;

- Deelname aan de Drielanden-conferen- 
tie te Houthalen;

- Bestuursuitbreiding van de afdeling.
Na de pauze met verloting hield de Hr. v. 
Vliet een inleiding over: 'Klimaat, natuur 
en cultuur in Zuid-Amerika'. De eerste 
dia toonde een kaart, die het gebied in 
klimaatzones verdeelde. De verschillen in 
temperatuur en vochtigheid zijn erg groot, 
maar wel met elkaar in evenwicht. Neder
land zou wat temperatuur betreft nog net 
cactussen kunnen herbergen, onmogelijk 
wordt het echter door de grote vochtig
heid. Veel dia's werden vertoond van 
planten in hun natuurlijke omgeving.
De avond werd door 40 leden bijgewoond, 
sluiting 22.30 uur.

A. M. C. W. KONING, bibliotecaresse

DERDE RU ILBEU RS 
ZUID-W EST NEDERLAND
Op zaterdag 21 augustus j.l. werd een 
ruilbeurs voor de afdelingen West-Bra- 
bant, Zeeland, Gorinchem, Dordrecht en 
Tilburg gehouden. Ze was evenals vorige 
jaren bijzonder succesvol. In hotel Merks 
te Roosendaal waren ca. 100 liefhebbers 
bijeen, waarvan velen met leuk planten- 
materiaal. Opvallend was de ruime aan
bieding vetplanten, die vlot van eigenaar 
verwisselden.
Hier was voor de beginner de mogelijk
heid om voor 10 cent of minder aardige 
planten te kopen, waarvan ook gretig ge
bruik werd gemaakt. Ondergetekende was 
met ca. 80 planten van huis vertrokken en 
kwam weer terug met ruim 70 nieuwe 
planten en plantjes.
Terugziend op deze dag mag gesteld wor
den, dat deze ruilbeurs in een behoefte 
voorziet en zij zal in 1972 zeer zeker 
weer plaats vinden, zo mogelijk met 
daaraan voorafgaand een plantenwedstrijd 
of keuring. Hierover zullen wij u t.z.t. 
tijdig informeren.
Met dank aan de afdeling West-Brabant 
voor de geboden gastvrijheid, waardoor 
een positieve bijdrage kon worden ge
leverd tot het levendig houden van onze 
hobby.

M. JAMIN,
Braakven 116, Berlicum N.-Br.
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NIEUWE LEDEN

G. C. Verlaan, Henri Dunantstraat 151, 
Brunssum.

Mevr. A. Hondius-Schuttenhelm, Raphaëls- 
plein 20, Amsterdam-Z.

Mevr. C. van Zandwijk, P. Janssoonstraat 
10, Den Helder.

K. Oosterkamp, Rozenweg 17, Lochem.
P. v. Dijk, Amstellandlaan 32, Amstelveen.
E. J. Akse, Ambonstraat 75, Meppel.
C. L. Zöllner, Kervelstraat 146-11, Krom

menie.
S. van Dijk, Rijck Loeverehof 13, Korten- 

hoef.
Mevr. E. Jonker, Lekstraat 82, Amsterdam.
Mevr. L. S. Zonneveld-de Jong, de Kem- 

penaerstraat 3, Delft.
Mevr. A. J. van Oven, Heereweg 301, 

Lisse.
C. Nullen, van Havrelei 46, B2100 Deurne 

België.

M. Borremans, Kamstraat 20, B 1680 St. 
Kwintens-Lennik, België.

M. van Parijs, Lappersbrug 8, B 2600 Ber- 
chem (Antwerpen), België.

T. Derks, Heide 9, Afferden (L.).
Ir. A. C. Karman, Jongkindstraat 16, Eind

hoven.
A. W. Michielse, Cronjéstr. 46, Nijmegen.
A. D. van Oosten, Coornhertstraat 6-II, 

Amsterdam-Slotermeer.
C. T. H. Hoogenboom, Rubenslaan 31, 

Soest.
Mej. G. T. van 't Klooster, Alb. Cuyplaan 

184, Soestdijk.
A. J. van Randwijk, Luxemburglaan 509, 

Heemskerk.
F. Kolaric, van Leeuwenstraat 84, Voor

burg.
Mevr. Simonis, H. Roland Holstlaan 75, 

Rijswijk 2103.
Mevr. P. C. Zuydweg-Werner, Eiberplein 

47, Bergschenhoek.

Wij ontvingen dit voorjaar 'interessante' nieuwe importen uit de
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.
Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.
Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.

SU -KA -FLO R biedt meer.

S U - K A - F L O R ,  W.  U eb elm ann
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107

D R U K K E R IJ  V A N  S P IJ K  N V . Succulentenkwekerij
H. v a n  D O N K E L A A R

Postbus 210 - Venlo Werkendam - Tel. 01835-430
■H- Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971

D ru k k e r van " S u c c u le n ta ”
Regelmatig nieuwe importen.
Zondags gesloten.

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
V ice-voorzitter: S . K . BR A V EN B O ER , Kwartel-
laan 34, V laardingen.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
VERD U IN -D E BRU YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. Te l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J. DE G A S T , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo .
Penningm eester: G . L IN K , Memlingstraat 9,
Amersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, Bijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Amersfoort.

Redacteur: A . F . H. BU IN IN G , Burg. de Beau- 
fortweg 10, Hamersveld (U .).
2e redacteur: F . K . A . N O LTEE , Gravenstraat 38, 
Dordrecht.
B ib lio thecaris : J. M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14. Catalogus verkrijgbaar na toezen
ding van 50 cent aan postzegels.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Belg ië  f  15,— en voor leden in het buitenland 
f  20,— per jaar met G R A T IS  maandblad "S u c 
culenta” .
Kopie moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.

220



succulenta
MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE VERENIGING 

VAN LIEFHEBBERS VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN

Lobivia sicuaniensis Rausch 
op de vindplaats in Peru

foto Rausch

50STE JAARGANG 
NO. 12
DECEMBER 1971



Een  n ieu w e  tabel vo o r het g e s la ch t L itho p s V I
B. K. BOOM

31b. L. pseudotruncatella var. brandbergensis 31c. L. pseudotruncatella var. dendritica
Foto’s: I.V .T.

30. L. otzeniana Nel, gemakkelijk te herkennen aan het grote venster, waarin 
de grijze eilanden gerangschikt zijn langs de randen; bloemen geel; Brak- 
fontein.

31. L. pseudotruncatella (Berger) N.E.Br., variabele soort met talrijke door
schijnende punten, die boomvormig gerangschikt zijn; bloemen geel, reeds 
in juli, Damaraland.
var. pseudotruncatella (L. pulmonuncula Dinter & Jac., L. ps. var. pulmo- 
nuncula (Dinter & Jac.) de Boer & Boom, L. elisabethae Dinter, L. ps. var. 
elisabethae (Dinter) de Boer & Boom, L. edithae N.E.Br., L. ps. var. edithae 
(N.E.Br.) de Boer & Boom), topvlakte bruinachtig grijs tot grijsachtig blauw, 
soms met rode tint; tekening meestal duidelijk, soms wat wazig (fig. 31a). - 
var. brandbergensis de Boer, topvlakte gelijkmatig geelachtig bruin, met 
duidelijke, diep liggende donker roodbruine tekening (fig. 31 b). - var. alpina 
(Dinter) Boom (L.a. Dinter)*), in alle delen kleiner; topvlakte lichtbruin, 
met boomvormige tekening en talrijke doorschijnende punten. - var. den
dritica (Nel) de Boer & Boom (L.d. Nel, L. farinosa Dinter), topvlakte grijs
achtig bruin met sterk op de voorgrond tredende bruine, boomvormige 
tekening; doorschijnende punten vaak alleen met de loupe te zien, soms 
ook afwezig (fig. 31c); soms is de topvlakte grijs met korte, bruine lijntjes, 
die wel niet samenhangen, maar wel ±  duidelijk boomvormig gerangschikt

31 d. L. pseudotruncatella var. mundtii 31e. L. pseudotruncatella var. volkii

1) L. pseudotruncatella var. alpina (Dinter) Boom, comb. nova (L. alpina Dinter in Möl- 
ler's Deutsche G. zeit. 42: 123 (1927); deze variëteit wijkt evenveel van het type af 
als andere genoemde variëteiten. Is goed te herkennen en komt echt uit zaad terug.
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32a. L . ruschiorum var. ruschiorum 32b. L . ruschiorum var. nelii

zijn; deze laatste variatie is in cultuur als L. farinosa. - var. mundtii 
(Tischer) Jac. (L.m. Tischer), lichamen vrij plat; topvlakte tamelijk regel
matig reebruin met duidelijke boomvormige tekening (fig. 31 d). - var. volkii 
(Schw.) de Boer & Boom (L.v. Schw.), topvlakte licht grijs tot bijna wit, 
met zeer wazige tekening; alleen de doorschijnende punten zijn meestal 
wel duidelijk (fig. 31e).

32. L. ruschiorum (Dinter & Schw.) N.E.Br. opvallend door de zeer lichte, bijna 
witte kleur, de sterk gewelfde topvlakte en de gele bloemen; Damaraland. 
var. ruschiorum (L.r. var. lineata (Nel) de Boer & Boom, L. lineata Nel), 
lichamen vrij groot, licht grijs, soms iets amethystkleurig overlopen; top
vlakte 3 x 2  cm, met enkele of verscheidene bruine, iets ingedrukte lijntjes 
(fig. 32a). - var. nelii (Schw.) de Boer & Boom (L.n. Schw., L.r. var. stiepel- 
manii Schw.), lichamen tamelijk variabel in grootte, maar gemiddeld kleiner 
dan die van de vorige var., lichtgrijs tot bijna wit; topvlakte 2x1 ,5  cm, 
zonder tekening of met enkele bruine vlekjes of lijntjes (fig. 32b).

33. L. salicola L. Bol., lichamen loodgrijs; venster olijfgroen, vaak wit omrand, 
kleiner dan de topvlakte; bloemen wit; Oranje Vrijstaat.

34. L. schwantesii Dinter, topvlakte in grijze tot bruine tinten, vaak omrand 
door een bruine of rosé zone; tekening bestaande uit roodbruine, meestal 
onderbroken lijnen, soms vrijwel afwezig; soms ook gegroefd, met net- 
aderige groeven; blauwe punten bijna altijd aanwezig (loupe); bloemen 
geel; Groot Namaland.

33. L . sa lico la 34a. L . schwantesii var. schwantesii

223



34f. L. schwantesii var. christinae 34b. L. schwantesii var. triebneri

34c. L. schwantesii var. urikosensis

34d. L. schwantesii var. gebseri

34e. L. schwantesii var. nutupsdriftensis 37. L. verruculosa var. verruculosa

var. schwantesii (L. kuibisensis Dinter & Jac., L.schw. var. kunjasensis 
(Dinter) de Boer & Boom, L. kunjasensis Dinter), topvlakte glad, donker 
grijsachtig bruin tot geelachtig, met duidelijk blauwe tint in het midden, 
die omgeven is door een rosé rand; tekening bruinrood, onderbroken, iets 
ingezonken (fig. 34a). - var. triebneri (L. Bol.) de Boer & Boom (L.t. L. Bol.,
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L  gulielm i L. Bol., niet Nel), topvlakte grijs  to t lich t leerbruin, met rose- 
achtige rand (fig. 34b); een vorm uit Bethanië met kle inere lichamen en 
variabeler in k leur is abusievelijk in cu ltuur als L. gulielm i. - var. rugosa 
(D inter) de Boer & Boom (L. r. D inter), topvlakte ±  am ethystkleurig, v r ij
wel zonder rosé rand; groeven vooral bij de jonge bladen duidelijk. - 
var. urikosensis (D inter) de Boer & Boom (L.u. D inter, L. gulielm i Nel, 
niet L. Bol.), lichamen grijs (cem entkleurig); topvlakte  zonder rosé rand, 
du idelijk  bijna netvormig gegroefd (fig. 34c). - var. gebseri de Boer, top 
vlakte bruinachtig grijs, met vaak paarse tint, niet omrand; groeven meestal 
netvormig, soms met rode lijnen; blauwe punten steeds aanwezig (fig. 
34d). - var. nutupsdriftensis de Boer, topvlakte  bruinachtig grijs, zonder 
o f met lich t geelachtige rand; groeven netvorm ig met rode lijnen (fig. 34e). 
- var. christinae (de Boer) Fearn (L.c. de Boer), lichamen kle iner dan van 
de vorige variëte iten; topvlakte to t 2 x 1 , 5  cm, grijsachtig geel, soms met 
blauwachtige tin t; netwerk ondiep met donkerder groeven met bruinrode 
punten en lijn tjes (fig. 34f).

35. L. turbiniformis (Haw.) N.E.Br., lichamen to lvorm ig met smalle spleet; top
vlakte plat, to t 4 x 3  cm, in bruinachtige to t grijze tinten, nooit omrand; 
tekening bestaande uit een netwerk van smalle, bruine groeven, waardoor 
een hobbelige oppervlakte ontstaat; blauwe punten afwezig (verschil met 
sterk op deze soort gelijkende variëteiten van L. schwantesii); e r zijn ook 
variaties met bredere groeven, die zelfs wel to t een venster kunnen zijn 
samengevloeid; bloemen geel; Prieska.
var. turbiniformis, lichamen roodbruin; netwerk donkerder, meestal zonder 
venster (fig. 35a). - var. lutea de Boer, topvlakte geel- to t grijsachtig  bruin 
met roodbruin netwerk, dat sterk contrasteert met de rest van de top
vlakte; venster steeds afwezig. - var. brunneoviolacea de Boer, topvlakte 
paarsbruin, v rij glimmend, tekening iets donkerder en met enkele rode 
punten; venster afwezig. - var. elephina Cole, lichamen o lifan tsgrijs ; net
w erk grof, eilanden dus vrij groot. - var. susannae Cole, lichamen g rijs 
achtig geel to t grijsachtig  oranje; netwerk niet geheel gesloten, niet zo 
duidelijk  eilanden vorm end; venster afwezig. - var. subfenestrata de Boer,

35a. L. turb in iform is var. turb in iform is 35b. L. turb in iform is var. subfenestrata
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36a. L. vallis-mariae var. vallis-mariae 36b. L. vallis-mariae var. groendraaiensis

topvlakte bruinachtig geel, vaak roodachtig overlopen; tekening weinig op 
de voorgrond tredend, ± doorschijnend en vaak ± vensterachtig ver
breed (fig. 35b).

36. L. vallis-mariae (Dinter & Schw.) N.E.Br., hoofdkleur lichtgrijs; van alle 
soorten te onderscheiden door de wormvormige rimpels (loupe); dit ken
merk is niet altijd even duidelijk aanwezig; tekening afwezig of vaag; 
bloemen geel; Groot Namaland.
var. vallis-mariae, lichamen blauwachtig lichtgrijs, soms iets rosé of geel
achtig overlopen; tekening afwezig of bestaande uit wazige lijnen, die iets 
donkerder zijn dan de rest van de topvlakte, doch nooit roodbruin (fig. 
36a). - var. groendraaiensis (Jac.) de Boer (L. pseudotruncatella var. groen- 
drayensis Jac.), lichamen lichtgrijs tot blauwachtig grijs, soms iets rosé; 
tekening afwezig of als fijne, licht roodbruine puntjes of lijntjes met 
meestal langs de spleet een rij punten; wormvormige rimpels zeer fijn, 
vaak onduidelijk (fig. 36b). - var. margarethae de Boer, lichamen grijsachtig 
tot vleeskleurig, met een netwerk van smalle, vrij diepe, hier en daar 
onderbroken groefjes, die bij de knooppunten vrij diepe putjes vormen; 
wormvormige rimpels duidelijk.

37. L. verruculosa Nel, gemakkelijk te herkennen aan de verheven rode punten 
van de topvlakte; bloemen beschuitkleurig, soms ook wit, rosé of violet; 
Kenhardt.
var. verruculosa (var. inae (Nel) de Boer & Boom, L. inae Nel), topvlakte 
blauwgroen tot geelachtig bruin; venster variabel, gereduceerd tot groe
ven, waardoor het venster gerimpeld is; soms venster ook bandvormig; 
bloemen beschuitkleurig (fig. 37) - var. glabra de Boer, topvlakte licht 
blauwachtig groen; venster rosé, groot, zonder of met licht blauwachtig 
grijze eilanden; rode punten soms niet verheven; bloemen geel-oranje, 
soms wit, rosé of violet.

38. L. villetii L. Bol., lichamen groenachtig geel tot nootkleurig; venster olijf
kleurig bruin, niet of smal wit gerand, kleiner dan de topvlakte, vaak met 
grijsachtige tot nootkleurige eilanden; bloemen wit; Calvinia.

39. L. viridis Lueckhof, gemakkelijk te herkennen aan het geheel gave, groene 
venster; lichamen grijsachtig groen tot rosé, de mantel vooral bij zaai
lingen paars overlopen; bloemen geel; Calvinia.

40. L. weberi Nel, lichamen grijsachtig bruin; venster groot, groenachtig blauw,
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38. L. v ille tii

39. L. v irid is 40. L. weberi

opvallend vertakt, met scherp omgrensde, verheven eilanden; er zijn ook 
exemplaren met een bijna gaaf venster en enkele eilanden; bloemen geel; 
Ceres.

41. L. werneri Schw., lichamen vrij klein; topvlakte 2x1,5 cm, gewelfd, grijs
achtig tot bruin, met 2 -3  boomvormige vertakte, bruine lijnen vanaf de 
spleet; bloemen geel; Damaraland.

41. L. werneri
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I N D E X
De nummers verwijzen naar de genummerde soorten, dus niet naar de blad 
zijden. Wanneer het nummer achter een naam staat betreft het een variëteits 
aanduiding.

aiaisensis 11 
albiflora 22 
albinica 22 
alpina 31 
amethystina 8 
annae 12

1. archerae
2. aucampiae
3. bella

brandbergensis 31 
brevis 7

4. bromfieldii 
brunnea 13 
brunneiviolacea 35 
christinae 34

5. comptonii
6. deboerii 

dendritica 31
7. dinteri
8. divergens
9. dorotheae 

eberlanzii 3, 11 
edithae 31 
elephina 31

10. elisae
11. erniana 

euniceae 2 
farinosa 31 
fluminalis 2

12. franciscii
13. fulleri
14. fulviceps 

gebseri 34 
gesinae 12 
geyeri 19 
glabra 38

15. glaudinae
16. gracilidelineata 

groendraaiensis 36 
gulielmi 21, 34

17. hallii
18. helmutii
19. herrei 

hillii 19 
hornii 22 
inae 38 
insularis 4 
jacobseniana 21

20. julii
21. karasmontana 

kennedyi 13 
koelemanii 2 
kuibisensis 34 
kunjasensis 34 
lateritia 21 
lericheana 3

22. lesliei 
lineata 32 
littlewoodii 20

23. localis 
lutea 35 
luteoviridis 22 
lydiae 14 
maraisii 22 
margarethae 37

24. marginata 
mariae 22

25. marmorata 
marthae 7

26. mennellii
27. meyeri 

mickbergensis 21 
minor 22 
multipunctata 7 
mundtii 31
nelii 32
nutupsdriftensis 34 
ochracea 13

28. olivacea 
opalina 21

29. optica
30. otzeniana 

pallida 20 
peersii 23

31. pseudotruncatella 
pulmonuncula 31 
reticulata 17 
rouxii 20
rubra 29 
rubrobrunnea 22 
rugosa 34

32. ruschiorum
33. salicola
34. schwantesii 

stiepelmanii 32 
subfenestrata 35
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summitatum 21 
susannae 35 
te rrico lo r 23 
triebneri 34

35. turb in iform is 
urikosensis 34

36. vallis-mariae 
venteri 22

37. verruculosa
38. v ille tii
39. v irid is  

vo lk ii 31 
waldronae 16

40. weberi
41. werneri 

w itputzensis 11

Lobiv ia s icuan iensis  R ausch spec nov.
WALTER RAUSCH

Simplex, ad 10 cm alta et diametiens, atro-glauca, radice rapiform i radicans; 
costis ad 19, sp ira lite r to rtis , in g ibberes 20 mm longos et 5-7 mm latos, 
acutangulos dissolutis; areolis rotundis ad ovalibus, ca 5-7 mm longis, 
albo-tom entosis; aculeis marginalibus plerumque 6, 4-6 cm longis et uno 
minore deorsum directo, fuscis, basi incrassata c lariore, subarcuatis; 
aculeo centrali nullo. F loribus ca 4 cm longis et d iam etientibus; ovario et 
receptaculo subvirid i (vel flavido et roseo) squamis a trovirid ibus (vel 
vinosis) et p ilis albis tecto; phyllis  perigonii exterioribus aurantiacis (vel 
roseis, rubris aut vio laeis), m edio-fusco-v irid is tria tis ; in terioribus inter 
se inclinatis, aurantiaco-rubris (vel luteis ad rubris), intus aurantiacis; 
fauce alba, filam entis luteis (vel aurantiacis ad rubris), in terioribus albis; 
sty lo  et stigmatibus (5-7) v irid ibus; fructu globoso, ca 8 mm diametiente, 
rubiginoso, squamis roseis ad fuscis tecto et albo pubescente; seminibus 
1,5 mm longis, testa atra, verruculosa, late-foveata, hilo subobfiquo 
subfusco.
Patria: Peru, Sicuani, 3500-3600 m ait.
Typus Rausch 426 in Herbario W.

Enkel, ca 10 cm hoog en in doorsnede, donkergrijsgroen, met penwortel. 
Ribben to t 19, spiraalvorm ig opgelost in 20 mm lange en 5-7 mm brede, 
scherpkantige knobbels. A reolen rond to t ovaal, ca 5-7 mm lang, met w it vilt. 
Randdorens meestal 6, lang 4-6 cm, 1 kleinere naar beneden gericht, bruin 
met lichtgekleurde verd ikte  voet, iets gebogen; geen m iddendoren. Bloem 
ca 4 cm lang en breed; vruchtbeginsel en buis groenachtig (of geelachtig en 
rosé) met donkergroene (of w ijnrode) schubjes en w itte  haren; buitenste 
bloembladeren oranje (of rosé, rood of v io le t) met bruin-groene middenstrepen; 
binnenste bloembladeren ca naar elkaar neigend, oranjerood (o f geel to t rood), 
binnen in oranje; keel w it; meeldraden geel (o f oranje to t rood), binnen in 
w it; stijl en stempels (5-7) groen; vrucht kogelig, ca 8 mm diam., donker 
bruinrood met rosé to t bruine schubjes en w itte wolharen. Zaad langwerpig- 
eivormig, aan de zijkant afgeplat, 1,5 mm lang en 1 mm breed, testa met fijne 
w ratjes en door onregelmatig voorkom ende gaatjes meer o f m inder gedefor
meerd, scheve navel, de testa is bedekt met huidresten.
Groeiplaats: Peru, bij Sicuani op 3500-3600 m. Type Rausch 426 in herbarium W. 
Deze soort lijk t met haar rechtop staande binnenste bloembladeren op Lobivia 
maximiliana (Heyd.) maar versch ilt hiervan door haar meer blauwgroene kleur 
(Lob. maximiliana heeft een meer geelgroene epiderm is en meer bont ge
kleurde dorens), door de zuiverder kleuren van de bloemen (Lob. maximiliana 
steeds violet, rood to t in het gele iriserend). Naar het groeigebied te oordelen 
hoort zij to t de verwantsgroep van Lobivia corbula (Herera) Br. et R.
W ij hebben bij w ijze van proef zaden van Lob. maximiliana en Lob. pentlandii 
uitgezaaid, naast die van Lob. sicuaniensis. De laatste groe it dubbel zo snel 
als de eerder genoemde soorten. Ook de vorm  van het zaad is verschillend.

Enzianweg 35, 1224. W ien-Aspern Austria
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December - allerlei

De maand december luidt toch wel defin itie f het w interseizoen voor onze 
cactussen in. Terw ijl w ij d it schrijven is het de laatste week van oktober en 
aan de strakke blauwe hemel staat een stralende zon, die de kas to t op vrij 
hoge tem peraturen brengt. Toch hebben w ij zekerheidshalve de planten uit 
de koude platte bak naar binnen gehaald in de te verwarm en kas. Bij een van 
onze vrienden in het zuiden van ons land zagen we een zelf gemaakte platte 
bak afgedekt met 4 eenruiters. De wanden waren van halve steen in spouw 
gemetseld en in de tussenruim te was een isolatiemateriaal aangebracht. De 
bak was niet met 4 enkele ruiten afgedekt, maar door een dubbel stel van 
4 en wel zodanig dat tussen de ruiten in geen luchtstroom  kan ontstaan, zodat 
d it luchtkussen sterk isolerend w erkt. W ij zijn benieuwd hoelang de planten 
redelijk op tem peratuur zullen blijven. Mogen w ij volgend voorjaar hierover 
een verslagje verwachten?
De N eoporterias staan met d it mooie w eer in volle bloei. In hun vaderland 
C hili bloeien ze ook in de w in tertijd  aldaar. M erkwaardig is, dat alhoewel de 
w in tertijd  aldaar samenvalt met onze zomertijd, deze planten toch hier gaarne 
in de w in tertijd  bloeien, indien althans de tem peratuur redelijk is zoals nu. 
Valt de w in ter vroeg in dan verp laatst de bloeitijd  zich d ikw ijls  naar het 
volgende voorjaar hier.
Met d it zonnige w eer is het wel verstandig de kas overdag, althans gedurende 
de uren rond de middag flin k  te luchten, opdat de planten niet te sterk gaan 
groeien.
Zoals bekend wil de onderstam Eriocereus jusbertii lie fs t niet de hele w in ter 
droog staan. De kunst is altijd om een dergelijke onderstam niet zoveel w ater 
te geven, dat ze groeineigingen gaat vertonen, zodat dan ook de ent in de 
groei gaat. W ij hebben nu d it najaar deze planten in een waterhoudende 
ondiepe bak geplaatst en zijn van plan op de bodem van deze bak zo om de 
14 dagen een centim eter lauw w ater te doen, zodat deze onderstammen wat 
vocht op kunnen zuigen. Volgend voorjaar zullen w ij h ierover mededeling doen 
of deze onderstammen minder geschrom peld zijn dan d ikw ijls  gebeurt en in 
hoeverre deze situatie van invloed is geweest op de ent.
Ten aanzien van de behandeling van de cactussen deze maand verw ijzen 
wij u naar bladzijde 205 van de jaargang 1970.
V oor de vetplanten is de behandeling deze maand niet o f nauwelijks anders 
dan in november. Dezelfde soorten die toen aan de groei waren w illen ook 
nu nog wat water. M ocht u er over denken een plantenboek op uw verlang
lijs tje  voor S int Nicolaas of Kerstm is te zetten, bedenk dan dat een goed 
boek een investering is waar u jarenlang plezier van beleeft. Helaas schuilt 
er veel kaf onder het koren. Het beste algemene boek op ons gebied van de 
laatste tijd  is zonder tw ijfe l 'W ondere wereld van cactussen en vetp lanten’ 
door prof. Rauh (zie bespreking in het februarinum mer).

RECTIFICATIE

Tot onze sp ijt is in het artikel van W alter M eyer in het novembernummer op 
pag. 207 een vertaa lfout geslopen, die to t m isverstand aanleiding kan geven. 
In de regels 10, 11, 21, 23 en 26 gerekend van bovenaf w ordt gesproken van: 
'ZUURSTOF AFGEVENDE STOFFEN'. D it moet zijn: 'Zuurs to f afsplijtende  
sto ffen ’ (Sauerstoffabspaltende Stoffe).
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B e stu u rsm e d e d e lin g e n
De gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn gestencild.
Elke afdeling ontvangt 5 stuks voor de bestuursleden, leden die een exemplaar 
wensen te ontvangen gelieven dit per brief aan te vragen bij J. de Gast, Graaf 
Gerhardstraat 10, Venlo, onder bijsluiting van 2 postzegels van 30 cent (dus 
totaal 60 cent).
Ten behoeve van de afdelingen zal een sprekerslijst samengesteld worden. 
Degenen, die bereid zijn op afdelingsvergaderingen een voordracht te houden 
worden verzocht dit mede te delen aan J. de Gast, onder vermelding van het 
(de) onderwerp(en) en aan welke voorwaarden, bij het houden van een 
spreekbeurt door de afdeling voldaan moet worden.
Om kleine afdelingen de mogelijkheid te bieden sprekers uit te nodigen, zal 
tweemaal per jaar een tegemoetkoming in de kosten verstrekt kunnen worden 
van maximaal ƒ 25,— per keer. De afdelingspenningmeester moet hiertoe een 
rekening indienen bij de penningmeester dhr. G. Link, Memlingstraat 9, Amers
foort onder opgave van de datum der betreffende bijeenkomst en de naam 
van de spreker.
Het Hoofdbestuur vertrouwt er op, dat alleen de afdelingen, die het werkelijk 
nodig hebben, deze tegemoetkoming zullen aanvragen.
Met ingang van 1 november 1971 zijn de portokosten drastisch verhoogd. 
Vooral voor de bibliotheek zijn de verzendkosten een hoge post. Gerekend 
moet worden met ƒ2,— per zending. Het zal daarom zeer op prijs worden 
gesteld, wanneer U bij uw verzoek om toezending van een boek gelijktijdig 
postzegels voor de verzending insluit.

C o n trib u tie
De penningmeester heeft einde augustus 450 aanmaningen moeten verzenden 
aan leden die hun contributie nog niet of nog niet volledig betaald hadden. 
Zoals u zult begrijpen vergt dit zeer veel werk en extra kosten.
Om dit te voorkomen en u aan het begin van het jaar er meteen aan te her
inneren dat u uw contributie schuldig bent, heeft het bestuur besloten om 
voor de inning van de contributie gebruik te maken van acceptgirokaarten.
U kunt deze kaart omstreeks begin januari tegemoet zien. Na invulling van 
uw gironummer, het te betalen bedrag en uw handtekening kunt u deze kaart 
dan gebruiken voor overschrijving of storting op onze girorekening.
Ook kunt u deze kaart na invulling aan uw bank doen toekomen, die dan voor 
uitvoering zorg draagt.
Het bestuur hoopt dat op deze wijze de contributie vlot binnen komt en extra 
kosten kunnen worden vermeden.
Dit laatste zal zeker nodig zijn, want het ziet er naar uit, dat in verband met 
het duurder worden van ons mooie maandblad en de verhoging van de post- 
tarieven met 50%, de penningmeester op de eerstvolgende ledenvergadering 
wel met een voorstel tot contributieverhoging voor 1973 zal moeten komen. 
Deze verhoging zal voor 1972 niet meer mogelijk zijn, daar zij eerst door de 
algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd.
Om het tekort over 1972 zo klein mogelijk te doen zijn, doen wij daarom een 
dringend beroep op onze leden boven de 65 om wel de volle contributie te 
betalen als zij daartoe in staat zijn. De halve contributie dekt nog lang niet de 
drukkosten van het tijdschrift. Onze leden in België worden verzocht zoveel
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mogelijk per postwissel of giro-overschrijving te betalen. Bij betaling per 
bank trekt deze er ƒ 2,50 af voor kosten.
Tot slot zij vermeld, dat er nu nog leden zijn die hun contributie over 1971 
niet hebben betaald. Tot onze spijt zullen wij hen van de ledenlijst moeten 
afvoeren.
Darf ich unsere auslandischen Mitglieder erinneren dass der Jahresbeitrag für 
Succulenta 20 Gulden ist. Bitte zahlen Sie mit Postscheck, die Bank rechnet 
namlich 2.50 Gulden an Spesen.
May I remember our foreign members that the subscription pro year for 
Succulenta is 20 guilders. I have to ask you to pay this amount bij money- 
order, for payment by bank costs us 2.50 guilders.

G. LINK, penningmeester.

Z a a d a a n b ie d in g  c lich é fo n d s

De hieronder genoemde zaden worden de leden beschikbaar gesteld è 40 cent 
per portie; iedere portie bevat 20 tot 25 zaden tenzij anders is aangegeven. 
De portokosten zijn in de prijs inbegrepen.
Evenals vorig jaar zullen op de zakjes ALLEEN de nummers worden vermeld; 
men moet dus deze zaadaanbieding goed bewaren, anders weet men na ont
vangst niet meer, welke zaden men gekocht heeft.

BELANGRIJK
Geeft vooral vervangnummers op; weest hiermede niet te karig, want van 
verscheidene nummers is de voorraad spoedig uitverkocht. Zelfs wanneer U 
vlak na de ontvangst van dit nummer de zaden bestelt, kan het voorkomen dat 
er verschillende nummers al uitverkocht zijn. Wanneer U geen of te weinig 
vervangnummers heeft opgegeven, zullen zaden worden verstrekt van soorten 
die met de gevraagde zoveel mogelijk overeenkomen.
Om moeilijkheden en correspondentie over de vervangnummers te voorkomen, 
geeft U zoveel mogelijk vervangnummers op, dit in het belang van U zelf. 
Tevens werkt dit een vlotte afwerking van de bestellingen in de hand.
Van de nummers, waarvan de pakjes slechts 10 of 15 zaden bevatten zal per 
bestelling maar één pakje worden afgegeven.
Vermelding van FR en H.U. duidt aan, dat het zaad afkomstig is van zaailingen 
gekweekt uit geïmporteerd FR resp. H.U. zaad.
Vermelding van D.V. duidt aan, zaden van importplanten van D. J. v. Vliet.
Bij nummers met een ‘ gaat het om zaad van importplanten.
Bestelt uitsluitend per postgiro, door overschrijving of storting op rekening 
1 4 4 6 5  ten name van het Clichéfonds Succulenta, Amsterdam. Opgave van 
het verlangde nummer is voldoende, de naam behoeft er niet bij.
Betaling (buitenland) kan ook per postwissel aan Clichéfonds, W. Ruysch, 
Brinkstraat 49, Bennekom.
De bestelling zal worden uitgevoerd zodra het verschuldigde bedrag is ont
vangen.
Correspondentie te richten aan de heer W. Ruysch, Brinkstraat 49, Bennekom. 
Vele liefhebbers hebben wederom aan het bijeenbrengen van de zaden bijge
dragen, waarvoor de hartelijke dank van alle Succulentaleden.
De schenkers zijn: C. v. Alphen, Dorst; S. K. Bravenboer, Vlaardingen; A. F. H. 
Buining, Hamersveld; Mevr. A. v. Burk, Rijswijk; P. Groot, Neede; L. v. d.
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Hoeven, De Lier; I.V.T. Succulentarium , W ageningen; Ir. S, L. Jansen, Emmel- 
oord; Günther Königs, Duitsland; J. R. Krikke, Apeldoorn; E. C. Lantzius, 
Geulle (L.); J. G. A. Luijten, Bunnik; G. Moser, O ostenrijk; Helmut Oetken, 
Duitsland; C. Oskam, Enschede; L. H. Peters, W ageningen; W. Rausch, Enzian- 
weg, W ien-Aspern; C. Scharp, Enschede; Ir. J. Schlichters, ’s-Gravenland; 
T. v. Stijen, Den Helder; G. E. M. Uil, Nijmegen; Mevr. E. Verduin-de Bruijn, 
Beekbergen; G. W. H. Verzijl, W ell (L.); D. J. v. V liet, Scheveningen; Mevr. 
H. Vriesendorp-v. Aalderen, O ostvoorne; A. M. W outers, Lent;

(40 cent per pakje)

ACANTHOCALYCIUM
1 peitscherianum
2 spiniflorum
3 thionanthum
4 violaceum

AREQUIPA
5 hempeliana

ARMATOCEREUS
6 rauhii (15 zaden)

ARROJADOA
7 penicillata (15 zaden)

ARTHROCEREUS
8 m irabilis  (Setiechinopsis) 

AZUREOCEREUS
9 herlingianus 

(blauwe vorm)*
ASTROPHYTUM

10 capricorne (10 zaden)
11 capricorne senile
12 coahuilense (10 zaden)
13 myriostigma
14 myriostigma columnare

(15 zaden)
15 myriostigma nudum

(15 zaden)
16 myriostigma tulense

(10 zaden)
17 ornatum glabrescens
18 hybride
19 gemengd

AYLOSTERA zie Rebutia 
BLOSSFELDIA
20 campaniflora
21 liliputana DV 97

BORZICACTUS
22 samaipatanus FR 355

BU IN IN G IA
23 brevicylindrica HU 167

(5 zaden)
CEPHALOCEREUS
24 (Pilocereus) palmeri

CEREUS
25 geometrizans
26 jamacaru
27 jusbertii (onderstam) 

Eriocereus
28 pasacana (onderstam) 

Trichocereus
29 pecten-aboriginum

(5 zaden)
30 pruinosus

CHAMAECEREUS
31 s ilvestrii

CHILEOREBUTIA
(Thelocephala)
32 carneflora (Bckbg)
33 glabrescens FR 710
34 malleolata var solitara
35 napina
36 odieri FR 499
37 odieri mebbesii
38 centrispina (15 zaden)
39 reichei

CLEISTOCACTUS
40 chaoanus FR 841
41 grossei
42 marginatus
43 smaragdiflorus
44 strausii
45 strausii (Schneestange)

(H. W inter)
46 tarijensis
47 species
48 gemengd

COLEOCEPHALOCEREUS
49 goebelianus

COPIAPOA
50 coquimbana (15 zaden)
51 esmeraldana nom prov

(10 zaden)
52 hum ilis

K* 53 hypogaea
54 m ollicula FR 525 (15 zaden)
55 montana FR 522
56 montana forma (10 zaden)

t* 57 pepiniana (15 zaden)
58 streptocaulon (10 zaden)
59 tenuissima FR 540
60 gemengd

CORYPHANTA
61 asterias (10 zaden)
62 gladispina (10 zaden)
63 palmeri
64 radicans

DISCOCACTUS
65 boomianus HU 222

(5 zaden)
ECHINOCACTUS
66 grusonii

ECHINOCEREUS
67 berlandieri (15 zaden)
68 procumbens
69 reichenbachii
70 subinermis
71 websterianus

ECHINOFOSSULOCACTUS
72 arrigens (15 zaden)

ECHINOPSIS 
(incl. Pseudolobivia)
73 ancistrophora
74 aurea
75 'ca p iIla tuya’ (paraguay)
76 chacoana
77 eyriesii
78 eyriesii decaisneana
79 eyries ii m ultip lex DV 73/b
80 ’golden-dream ’
81 hamatacantha
82 kermesina
83 leucantha
84 longispina
85 melanopotamica DV 44
86 m ultip lex
87 obrepanda
88 polyancistra
89 rhodotricha (goede 

onderstam)
90 ro jasii
91 ro jasii var a lb iflora
92 schwantesii
93 s ilves trii DV 42
94 tub iflora  rosea
95 gemengd 

ERIOCEREUS
96 m artinii
97 pomanensis 

ESPOSTOA
98 lanianuligera
99 melanostele

100 nana
101 procera* (15 zaden)
FRAILEA
102 alacriportana HU 85
103 asterioides
104 asterio ides var
105 cataphracta
106 gracillim a
107 grahliana
108 horstii
109 itapuyensis HU 88
110 knippeliana
111 magnifica
112 phaeodisca HU 75
113 pulcherrima
114 pumila
115 pumila var HU 65
116 pygmaea DV 54
117 pygmaea DV 54/2
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118 pygmaea DV 54/A/2
119 pygmaea DV 54/g
120 pygmaea DV/3/603
121 pygmaea DV 54/618
122 pygmaea HU 67
123 pygmaea var. aurea
124 pygmaea dadakii (15 zaden)
125 schilinzkyana
126 schütziana (15 zaden)
127 uhligiana
128 HU 64
129 HU 83
130 HU 88
131 HU 176
132 HU 177
133 gemengd 

GYMNOCALYCIUM
134 anis its ii
135 baldianum WR 150*
136 bodenbenderianum DV 59
137 capillaense DV 45
138 castellanosii (10 zaden)
139 chlorostictum
140 chubutense DV 47
141 damsii (forma)
142 damsii centrispinum

(15 zaden)
143 denudatum
144 denudatum var 

paraguayensis (10 zaden)
145 fleischerianum
146 fleischerianum 

(div.. vormen)
147 fried rich ii var. alb iflorum  

(div. vormen)
148 fried rich ii var. bolivianum 

nom. prov.
149 fried rich ii var. chacoana 

nom. prov.
150 fried rich ii var.

(met rode bloem)
151 fried rich ii forma
152 fried rich ii var. 

mendozaensis
153 fried rich ii var. moserianum
154 fried rich ii var. pazoutianum
155 gibbosum DV 55
156 gibbosum caespitosum

(15 zaden)
157 gibbosum nigrum

j / 158 griseo-pallidum  (15 zaden)
159 hossei DV 48
160 hybopleurum
161 joossensianum
162 leeanum DV 53
163 leptanum DV 57
164 marsoneri DV 51
165 megatae
166 m ihanovichii
167 m ihanovichii var. 

melocactiforma
168 moserianum
169 m ultiflorum  WR 102*
170 onychacanthum
171 paediophilum FR 1177
172 pflanzii

/1 7 3 pflanzii a lbipulpa FR 397
174 proliferum  roseacanthus

(15 zaden)
I75 polycephalum
176 quehlianum DV 60
177 quehlianum DV 60a
178 quehlianum (Fleischer)
179 quehlianum var. 

flavispinum
180 ragonesii
181 ragonesii DV 58
182 riojense (10 zaden)
183 saglione DV 61
184 schroederianum (zeldzaam)
185 tillianum  DV 56
186 tudae=onychacanthum  

div. vormen
187 vatteri
188 vatteri WR 110*
189 zegarrae
190 zegarrae DV 49

v 191 species ('Chep 5 Boszing’)
192 species (brachypetalum

DV 50
V  193 species (desp. j l l .  Fechser)
V 1 9 4 species (grote w itte  bloem)
V 195 FR 1179

V  196 FR 1180
197 gemengd
HAAGEOCEREUS
198 acranthus*
199 chosicensis*
200 chryseus
201 laredensis* (15 zaden)
202 seticeps type*
203 seticeps robustispinus*
204 seyboldianus*
205 versico lor*
206 v irid iflo ru s* (15 zaden)
207 zehnderi* (15 zaden)

HAMATOCACTUS
208 setispinus
209 setispinus cachetianus
ISLAYA

/'2 1 0 b ico lo r
A' 211 brevicylindrica (15 zaden)

212 copiapoides
*  213 islayensis

214 maritima
215 minor FR 307a (10 zaden)
216 paucispina FR 128
217 species
218 gemengd
LOBIVIA
219 aurantiaca
220 backebergii
221 caineana FR 347
222 churinensis
223 cylindrica
224 densispina
225 densispina albiflora
226 higginsiana
227 jajoiana
228 larei
229 pentlandii
230 tegeleriana

231 species
232 gemengd
LOPHOPHORA
233 w illiam sii
LOXANTHOCEREUS
234 gracilis
MACHAEROCEREUS
235 gummosus*
MALACOCARPUS
236 corynodes (15 zaden)
237 vorwerkianus

M AM M ILLARIA
238 affinis (15 zaden)
239 albilanata
240 aljibensis (15 zaden)
241 arm illata (10 zaden)
242 bachmannii
243 bella
244 blossfeldiana
245 bocasana
246 bogotensis columbiana
247 boolii (10 zaden)
248 brauneana (15 zaden)
249 bravoae
250 bullardiana (w itte bloem)
251 chionocephala (15 zaden)
242 coronaria
253 densispina
254 echinus
255 erectohamata
256 esperanzaensis
257 geminispina
258 glochidiata
259 hahniana giselana
260 halbingeri (15 zaden)
261 hamata
262 hamata longispina
263 hamiltonhoytea (10 zaden)
264 haseltoniana (15 zaden)
265 herreana
266 hirsuta
267 johnstonii longispina
268 kewensis
269 kewensis var. craigiana
270 lanata (15 zaden)
271 longicoma
272 louisae
273 mainae (15 zaden)
274 mazatlanensis (15 zaden)
275 microcarpa
276 microthele
277 mollendorffiana
278 mollihamata
279 monancistracantha

(15 zaden)
280 muehlenphordtii
281 mystax
282 nejapensis
283 neocoronaria
284 neomanniana
285 neomystax
286 neopalmeri (15 zaden)
287 neophaecantha
288 nivosa
289 obscura
290 occidentalis
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291 occidentalis var. patonii
292 parkinsonii
293 patonii var. sinalensis

(15 zaden)
294 pennispinosa (10 zaden)
295 perbella
296 phaeacantha
297 pringlei
298 prolifera
299 pseudoalamensis
300 rhodantha
301 ritte ri var. quadricentralis

(15 zaden)
302 saetigera (15 zaden)
303 schieliana (15 zaden)
304 sheldonii
305 simplex
306 spinosissima
307 spinosissim a (gele doorns)
308 spinosissim a var. 

rubrispina
309 stenogosa?
310 subdurispina
311 surculosa
312 sw inglei
313 tetracantha
314 umbrina
315 uncinata
316 velthuisiana
317 v illife ra
318 w iesingeri
319 woodsii
320 zeilmanniana
321 gemengd 
MATUCANA
322 myriacantha
323 paucicostata 
M EDIOLOBIVIA zie Rebutia 
MELOCACTUS
324 bahiensis
325 neryi
326 peruvianus
327 HU 214
328 HU 217
329 gemengd 
NEOBUXBAUMIA
330 polylopha 
NEOCHILENIA 
zie Pyrrhocactus 
NEOGOMESIA

V' 331 agavioides (15 zaden)
NEOPORTERIA
332 intermedia
333 laniceps FR 403 (15 zaden)
334 microsperma serenana
335 nigrihorrida (15 zaden)
NEORAIMONDIA
336 herzogiana
337 roseiflora var. longispina* 

NOTOCACTUS
338 acutus HU 57
339 alacriportanus (15 aden)
340 alacriportanus (Parodia)

HU 46
341 apricus
342 arechevaletai

343 arechevaletai var. 
alacriportana

344 arechevaletai var. 
aurescens

345 arechevaletai var. nanus 
HU 59

346 arechevaletai var.
maldonadensis DV 64 
(malae) (15 zaden)

347 bommeljei
348 brasiliensis (Fric naam)
349 brevihamata
350 buenekeri
351 buenekeri HU 40

(lange geel bruine doorns)
352 buenekeri HU 45 

(met gele doorns)
353 buenekeri HU 68
354 buenekeri var. setosus

(brasilop) (5 zaden)
^/355 buiningii (10 zaden)

zeldzaam
356 caespitosus DV 23
357 carambeiensis*
358 concinnus DV 9
359 concinnus var. parviflorus 

DV 9-/c
360 concinnus var. apricus 

DV 9/b
361 concinnus var. apricus 

DV 9/b/4
362 concinnus var. apricus 

DV 9/b /8  en 10
363 concinnus var. apricus 

DV 9 /b /1 1
364 concinnus var. apricus 

DV 9/12
365 concinnus var. 

fim bria tiflo rus DV 9 /f
366 concinnus var. parviflorus 

DV 9/c
367 concinnus var. 

p iriapo lisen is DV 9/a
368 concinnus var. luysianus 

DV 9/d
369 concinnus (imp. Fechser) 

(met fijne doorns)
370 concinnus (type)
371 crassigibbus HU 5
372 erinaceus var. macro- 

canthus (Malacocarpus)
DV 29/a

373 floricom us DV 102
374 floricom us DV 102 

(bruine doorns)
375 floricom us forma 

flavispinus DV 102
376 fusca
377 glaucinus var. depressus

HU 61a (15 zaden)
378 glaucinus var. gracilis  

HU 62
379 graessneri (Brasilicactus)
380 graessneri (Brasilicactus) 

var. flaviflorus
381 haselbergii (Brasilicactus)

382 haselbergii var. stellatus 
(Brasilicactus)

383 horstii (15 zaden)
384 laetivirens HU 25
385 leninghausii (cultuur plant)
386 leninghausii var. 

longispinus FR 1274 a
387 lim itico la
388 link ii HU 25

/ (  389 megapotamicus DV 83

390 megapotamicus DV 83/3
391 megapotamicus DV 83/4
392 megapotamicus (imp.

plant) (15 zaden)
393 megapotamicus var. 

crucicentra (imp. plant)
394 mammulosus HU 24
395 mammulosus HU 288
396 mammulosus var. 

brasiliensis
397 mammulosus var. g rac ilior 

DV 74/g/2  (geel bruine 
doorns)

398 mammulosus var. g rac ilio r 
DV 74/g/5 /8  (w itte doorns)

399 mammulosus var. g rac ilio r 
DV 74/g/6/7

400 mammulosus var. g rac ilior 
DV 74/g/10/11

401 mammulosus var. g rac ilio r 
DV 74/4/721

402 mammulosus var. 
marmarajensis
VN DV 75 K (was 74g)

403 mammulosus var. 
rubrispinus DV 74/b

404 mammulosus var. 
masollerensis DV 74/h

405 mammulosus var. DV 74/a
406 mammulosus type DV 74/
407 m ueller-m elchersii
408 m ueller-m elchersii DV 35 

(var. gekleurde doorns)
409 m ueller-m elchersii var.

elegans DV 39 (15 zaden)
410 m ueller-m elchersii 

(imp. plant)
411 muricatus
412 muricatus var. flavifuscus

(15 zaden)
413 erinaceus (Malacocarpus) 

DV 29/330
414 nigrispinus

^4 1 5  orthacanthus DV 71
416 ottonis
417 otton is HU 23 (imp. pl. 

donkere doorns) (15 zaden)
418 ottonis HU 23 (imp. pl. 

(lichte  doorns)
419 ottonis HU 37
420 ottonis DV 79
421 ottonis b lossfe ld ii
422 ottonis var. minasensis 

DV 69/a
423 ottonis var. tenuispinus
424 ottonis var. tortuosus
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425 ottonis DV 79/2
426 ottonis DV 79/3
427 ottonis DV 79/4
428 ottonis DV 79/5
429 ottonis DV 79/5/961
430 ottonis DV 79/7
431 ottonis DV 79/10 
423 ottonis DV 79/14
433 ottonis DV 79/15
434 ottonis DV 79/19
435 ottonis DV 79/956
436 ottonis HU 23
437 ottonis HU 32
438 ottonis species
439 pampeanus
440 pseudorutilans DV 41
441 pseudorutilans var. 

m icroflorus DV 41/a 
(was N-rutilans var. 
rhodacanthus DV 40)

442 rauschii DV 34
(var. gekleurde doorns)

443 rutilans
444 schumannianus 

(Eriocactus)*
445 schumannianus var. 

grossei (Eriocactus)
446 scopa
447 scopa candicans (15 zaden)
448 scopa daenikerianus
449 scopa glauseriana
450 scopa var. ramosa
450 scopa var. ramosa DV 73/b
451 scopa HU 1
452 scopa DV 73
453 seticeps DV 109
454 submammulosus 

type DV 17
455 sucineus
456 sucineus (wit)
457 sucineus (geel)
458 sucineus var. a lbispinus
459 tabularis DV 10
460 tenuicylindrica HU 34
461 uebelmannianus (15 zaden)
462 uebelmannianus var.

flaviflorus (5 zaden)
p(463 vanvlie tii DV 18

464 vanvlie tii var. g rac ilio r 
DV 18a (was DV 36)

465 HU 45
466 gemengd 
OBREGONIA
467 denegrii 
OPUNTIA
468 bergeriana
469 robusta 
OREOCEREUS
470 celsianus var. v illos iss im a 

PARODIA
471 aureispina
472 aurihamata
473 cardenasii
474 carminata
475 catamarcensis
476 catamarcensis DV 86

477 chrysacanthion
478 comarapana
479 compressa
480 culpinensis
481 fulvispina
482 gibbulosa FR 737
<83 gracilis  FR 740
484 hausteiniana DV 69

(15 zaden)
485 lafayate NR 5 

(oranje bloem)
486 macrancistra
487 mairanana
488 mairanana var. atro
489 microsperma var. DV 84 

(met rode en oranje bloem)
490 microsperma DV 85/2
491 microsperma DV 85/3
492 microsperma 

(met lange doorns)
493 microsperma var.

crucicentra
494 microsperma var. 

sanguiniflora
495 minima NN (Wouters)
496 m utabilis
497 nivosa
499 penicillata
500 penicillata  var. nivosa
501 procera
502 pseudostuemeri
503 purpureoaurea FR 1134
504 rig id ispina var. major
505 rubellihamata
506 sanagasta
507 scopaoides var. rubriflorus
508 stuemeri
509 stuemeri WR 4
510 tarabucina (15 zaden)
511 tarija  (rode bloem)
512 tredecicostata var. minor

(15 zaden)
513 tilcarensis
514 tuberculata DV 68
515 uhligiana
516 varico lo r (10 zaden)
517 gemengd

PFEIFFERA
518 gracilis  FR 882

RHIPSALIS
519 purpusii

PIPTANTHOCEREUS
520 forbesii var. bolivianus

FR 76

POLASKIA
521 chichipe

PYRRHOC ACTUS
A'522 bulbocalyx (15 zaden)

523 cachetaensis var. flaviflorus
524 carnispinum (15 zaden)
525 crispus (15 zaden)
526 echinus
527 echinus minor (Ritter)

(10 zaden)
^ 528 glaucescens

529 horridus
k '  530 pauciscostata

531 pauciscostata v irid is
532 pilispinus
533 pygmaeus
534 reconditus

pv. 535 residuus (15 zaden)
536 scoparius FR 1085
537 strausianus
538 ta lta lensis flaviflorus
539 talta lensis densispinus
540 trapichensis (15 zaden)
541 vallenarensis
542 vexatus (15 zaden)
544 AW 3 (Wouters)
545 gemengd

REBUTIA
(incl. Aylostera [A yI] 
D ig itorebutia [D ig] en 
M ediorebutia [Med])
546 (Med) aureiflora (15 zaden)
547 cajacensis ?
548 carminea
549 chrysacantha
550 (Ayl) deminuta
551 (Ayl) fieb rig ii
552 (Ayl) fieb rig ii densiseta

(15 zaden)
553 gracilis
554 grandiflora
555 (Ayl) kupperiana
556 marsoneri
557 minuscula
558 nitida (15 zaden)
559 (Med) orurensis FR 339

(15 zaden)
560 pseudodeminuta
561 pulvinosa
562 (Dig) ritteri
563 (Ayl) robustispina FR 763
564 senilis
565 senilis  forma aurescens
566 senilis  forma dasyphrissa
567 senilis  forma elegans
568 senilis  forma iseliniana
569 senilis  forma 

kesselringiana
570 senilis  forma lilacino-rosea
571 senilis forma sieperdaiana
572 senilis  forma v io lac iflo ra
573 senilis  forma winteriana
574 (Ayl) spegazziniana
575 (Ayl) spinosissima
576 v io lac iflo ra  var. carminea
577 vulpina FR 939
578 xanthocarpa var. 

vio laciflo ra
579 (Ayl) FR 341 a
580 FR 756 (zalm 

kleurige bloem)
581 FR 760
582 FR 761
583 FR 763
584 FR 1108
585 (Ayl) UN 611a 

(v io le tte  bloem)
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SULCOREBUTIA
587 steinbachii (10 zaden)
588 (diverse hybriden)

(15 zaden)
THELOCEPHALA 
zie Chileorebutia 

THRIXANTHOCEREUS
589 blossfeldiorum *
590 senilis*

TOUMEYA
591 klinkerianum
592 lophophoroides

TRICHOCEREUS
593 chilensis var. panhoplites
594 huascha
595 pachanoi (matucanensis)

(onderstam)
596 shaferi (15 zaden)
597 spachianus (onderstam)

WEBERBAUROCEREUS
598 fascicularis* (15 zaden)
599 rauhii* (15 zaden)
600 winterianus*

WEINGARTIA
601 cumingii DV (15 zaden)
602 neocumingii*
603 pulquinensis

Deze zaden zijn afkomstig van 
de expeditie Rausch en Ze- 
cher. De zaden met * zijn im
port zaden, de niet gemerkte 
zijn van cultuur import planten. 
De nummers achter de namen 
zijn de veldnummers van Wal- 
ter-Rausch.

ACANTHOCALYCIUM
604 chionantum (Speg.)

WR 22* (10 zaden)

AZUREOCEREUS
605 hertlingianus (Backbg.)

WR 406*
CEREUS
606 aethiops (Haw.) WR 236*
607 comarapanus (Cart.)

WR 268*
608 forbesii (O) WR 223*

(10 zaden)
609 forbesii var. Milagro 

WR 533*
610 vargasianus (Card.)

WR 449*

CLE ISTOC ACTUS
611 herzogianus (Backbg.)

WR 52*
612 mendozae (Card.) WR 297*
613 morawetzianus (Backbq.)

WR 397*
614 morawetzianus (var.

WR 410*
615 reae (Card.) WR 450*
616 species (deAncasti.)

WR 154*
617 tupizensis (Backbq.)

WR 330*

CORRYOCACTUS
618 squarrosus (Vpl.) WR 393*
DENMOZA
619 erythrocephala (K. sch.)

WR 18
ECHNOPSIS
620 cochabambensis (Backbg.) 

WR 51*
621 leucantha (Walp.) WR 114*
622 mamillosa (Guerke.)

WR 86*
623 mamillosa var. culpina 

WR 308
624 mamillosa var. kermesina 

(Rausch.) WR 510*

ERIOCEREUS
626 tortuosus (Ricc.) WR 119* 

GYMNOCALYCIUM
627 marsoneri (Fric.) WR 159*
628 schickendantzii (Br. & R.) 

WR 133*

HAAGECEREUS
629 acranthus (Vpl.) WR 384*
630 decumbens var. atico (wit) 

(Vpl.) WR 435*
631 decumbens var. chala 

(bruin) (Vpl.) WR 438*

ISLAYA
632 islayensis (Foerst.)

WR 436*
633 paucispina (Rauh &

Backbg.) WR 437*

LOBIVIA
634 acanthoplegma var. 

leucosiphus (Card.)
WR 457* (10 zaden)

635 acanthoplegma oligotricha 
(Card.) WR 54*

636 amblayensis (W. Rausch.) 
WR 19

637 arachnacantha (Buin.)
WR 180

638 arachnacantha 
vallegrandensis (Rausch.) 
WR 184

639 aurea quinensis (Rausch) 
WR 112

640 backebergii (Werd.)
WR 456

641 caespitosa (Purp.) WR 57
(10 zaden)

642 callichroma (Card.) WR 461
643 camataquiensis (Guerke.)
645 cinnabarina (Hook.) WR 62*
646 culpinensis (Ritt.) WR 83
647 draxleriana (Rausch.)

WR 279
648 graulichii (Fric.) WR 513
649 huascha (Web.) Marsch 

WR 122*
650 incaica var. WR 421 

(zonder middendoorn)
(10 zaden)

651 incuiensis (Rauh. Backbg.) 
WR 443*

652 kuehnrichii var. pencopoma 
(Blossf.) WR 238

653 larae (Card.) WR 264
654 longispina (Br. & R.)

WR 172
655 longispina var. durispina 

(Backbg.) WR 331*
656 maximiliana (Heyd.)

WR 202*
657 miniatiflora (Ritt.) WR 452*
658 mizquensis var. totora 

(Rausch.) WR 463*
659 multicolor (Rausch.)

WR 422*
660 oxyalabastra (Card.

Rausch.) WR 200 (10 zaden)
661 pampana (Br. & R.) WR 446*
662 pentlandii (Hook.) WR 201*
663 potosina (Werd.) WR 74*
664 pusilla (Ritt.) WR 323*
665 pusilla var. flaviflora 

(Rausch) WR 90a
(5 zaden zeldzaam)

666 schreiteri (Cast.) WR 170
(15 zaden)

667 sicuaniensis (Rausch.)
WR 426*

668 tegeleriana var. WR 395
669 tiegeliana (Wess.) WR 84
670 tiegeliana var. 

distephanoiana (Culim.
Ritt.) WR 499

671 wrightiana (Backbg.)
WR 396

672 zecheri (Rausch.)( WR 407
(5 zaden)

MELOCACTUS
673 peruvianus (Vpl.) WR 439*

NEOCARDENASIA
674 herzogiana (Backbg.)

WR 182

OPUNTIA
675 sulphurea (G. Don.)

WR 532*

OREOCEREUS
676 celsianus (Backbg.) WR 75*
677 celsianus (Backbg.)

WR-1 (met bruine wol)*
678 hendriksenianus (Backbg.) 

WR 445*

OROYA
679 gibbosa (Ritt.) WR 398

(15 zaden)
PARODIA
680 aureicentra (Backbq.)

WR 21*
681 aureicentra rubrispina 

WR 164*
682 maasii (Berg.) WR 39*
683 rauschii (Backbg.) WR 23* 

PSEUDOLOBIVIA
684 ancistrophora (Speg.)

WR 237
685 calorubra (Card.) WR 181
686 hamatacantha (Backbg.)
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Zaden van vetplanten687 kratochviliana WR 2
688 obrepanda (SD.) WR 50*
689 obrepanda WR 175 

(van Santa Victoria)
690 rojasii (Card.) WR 181a
691 sp. Comarapa WR 271
692 sp. Pojo WR 272
693 toralapana (Card.) WR 256 
TEPHROCACTUS
694 alexanderi (Br. & R.)

WR 139*
695 nigrispinus WR 504*

(10 zaden)
TRICHOCEREUS
6S6 camarguensis (Card.)

WR 81*
697 macrogonus (SD.) WR 282*
698 macrogonus longispinus 

WR 325*
699 trigosus var. Milagro 

WR 531*
700 terscheckii (Br. & R.)

WR 530*
701 volcanensis (Ritt.) WR 519*
702 werdermannianus 

(Backbg.) WR 326*
WEBERBAUEROCEREUS
703 fascicularis (Backbg.)
704 species WR411*

NAKEKOMEN ZADEN
705 Epiphyllum anguliger (J) x 

E. anguliger ^  (Hybride)
706 Heliocereus speciosus ^

x Andenken Ferdinand 
Haage 218 ^  (15 zaden)

707 Phyllocactus 305 x
haageanus ^  (15 zaden)

708 Phyllocactus Cattleya
Knebel 305 (j) x Johann 
Strauss 258 ^  (15 zaden)

709 Selenicereus pteranthus ^  
x paradiesvogel 24 sp ^

(15 zaden)
710 Astrophytum asterias

(10 zaden)
711 Astrophytum asterias hybr.

(10 zaden)
712 Astrophytum capricorne 

aureum
713 Copiapoa eremophila

(5 zaden)
714 Echinocereus castaneus
715 Gymnocalycium species
716 Lobivia caespitosa
717 Lobivia haageana
718 Malacocarpus erinaceus
719 Malacocarpus sessiliflorus
720 Neoporteria villosa
721 Phyllocactus gemengd
722 Parodia rubriflora
723 Parodia schwebsiana
724 Parodia suprema
725 Rebutia FR 941
726 Rebutia FR 1138

ALOË
801 bellatula (15 zaden)
802 humilis (15 zaden)
803 parvula
804 rauhii
805 somaliensis 
ANACAMPSEROS
806 rufescens
807 telephiastrum 
ARGYRODERMA
808 gemengd 
BOWIA
809 volubilis 
CONOPHYTUM
810 assimile
811 bicarinatum
812 brownii
813 carpianum
814 cupreiflorum
815 ectypum
816 elishae
817 flavum
818 globosum
819 markoetterea
820 meyerae
821 muscosipapillatum
822 nelianum
823 nicopinum
824 obcordellum
825 ovigerum
826 pauxillum
827 praecox
828 praeg ratum
829 pseudotruncatella
830 salmonicolor
831 stylosum
832 taylorianum
833 tetracarpum
834 tischeri
835 ursprungianum
836 ursprungianum stayneri
837 uvaeforme (vormen)
838 violaciflorum
839 wettsteinii
840 gemengd 
CRASSULA
841 barbata
842 deceptrix
843 mesembrianthemopsis
844 milfordae hybride
845 picturata hybride 
DINTERANTHUS
846 vanzylii
847 wilmottianus 
ECHEVERIA
848 bifida
849 secunda
850 white i 
EUPHORBIA
851 meloformis (10 zaden)
852 meloformis x obesa

(3 zaden)
853 obesa (3 zaden)

FAUCARIA
854 tigrina
855 gemengd 
FRITHIA
856 pulchra 
GASTERIA
857 lapaxii
858 pulchra
859 gemengd 
HAWORTHIA
860 coarctata
861 fasciata
862 limifolia
863 gemengd 
KALANCHOE
864 stearnii
865 gemengd 
LITHOPS 
836 aucampiae
867 aucampiae koelemanii
868 bella
969 bella eberlanzii
870 bella lericheana
871 brevis
872 bromfieldii
873 bromfieldii insularis
874 comptonii amethystina
875 christinae
876 deboerii
877 dinteri
878 divergens divergens
879 elishae
880 erniana
881 erniana witputzensis
882 farinosa
883 franciscii
884 fulleri
885 fulleri brunnea
886 fulviceps
887 gesinae
888 gesinae annae
889 glaudinae
890 gracilidelineata
891 hal I i i
892 helmutii
893 herrei
894 herrei geyeri
895 herrei h illii
896 insularis
897 ju lii pallida
898 ju lii reticulata
899 karasmontana
900 karasmontana kunjasensis
901 karasmontana 

mickbergensis
902 karasmontana opalina
903 karasmontana (signalberg)
904 karasmontana sumitatum
905 lateritia
906 lesliei
907 lesliei minor (15 zaden)
908 lesliei venteri
909 localis

(15 zaden)

(15 zaden) 
(15 zaden)
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910 localis peersii
911 localis te rrico lo r
912 marginata
913 marmorata
914 marthae
915 mennelii
916 meyeri
917 olivacea
918 optica
919 optica rubra
920 otzeniana
921 pseudotruncatella alpina
922 pseudotruncatella 

brandbergensis
923 pseudotruncatella 

dentritica
924 pseudotruncatella edithae
925 pseudotruncatella 

elishabethae
926 pseudotruncatella 

groendraiensis
927 pseudotruncatella mundtii

In memoriam  

ELZE HORLINGS

Door het plotselinge overlijden 
van onze eminente voorzitter, de 
heer E. Horlings, op de leeftijd 
van 57 jaar, verliest de afdeling 
Delfzijl en Omstreken één van 
haar pioniers en stuwende krach
ten. Met zijn bijna 30-jarige erva
ring in het kweken van succulente 
planten, putte hij uit een waar 
arsenaal van bijzonderheden en 
het was hem aangeboren zijn ken
nis en wetenswaardigheden op de 
ilefhebbers over te brengen. 
Sinds de oprichting van de afde
ling, in 1963 bekleedde de heer 
Horlings alle bestuursfuncties, te
vens was hij enkele jaren lid van 
het hoofdbestuur. Het was hem ge
geven op voorbeeldige wijze de 
maandelijkse bijeenkomsten te lei
den.
Ondanks zijn drukke werkzaam
heden stelde de heer Horlings, 
con amore, belangstellenden in de 
gelegenheid zijn verzameling plan
ten te bezichtigen. Vele bezoekers 
zijn liefhebbers geworden en tot 
Succulenta toegetreden. Steller 
dezes is het ook zo vergaan. Jam
mer dat de relatie slechts 2 jaar 
heeft mogen duren.
De heer Horlings heeft tijdens zijn 
leven opponenten gehad (wie 
niet); doch veel meer vrienden. 
Tot de laatsten mag ondergeteken
de zich rekenen.
Wij zullen zijn persoonlijkheid in 
dankbare herinnering blijven be
waren. Hij ruste in vrede.

F. VAN DIJK

GASTERIA
959 armstrongii
960 schweikerdtiana

Tijdens het drukken van d it nummer 
bereikte ons het bericht, dat de heer 
G. J. MOL op 77-jarige leeftijd  is 
overleden. De heer Mol was erelid  
en oud-tweede voorz itte r van Succu
lenta. In een volgend nummer komen 
wij h ier nader op terug.

NIEUWE LEDEN
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928 pseudotruncatella
929 pseudotruncatella 

pulmonuncula
930 ruschiorum
931 ruschiorum nelii
932 salicola
933 schwantesii gebseri
934 schwantesii kunjanensis
935 schwantesii rugosa
936 schwantesii schwantesii
937 schwantesii triebneri
938 turbiniform is
939 turbiniform is 

brunneo-violacea
940 turb in iform is subfenestrata
941 va llis  mariae
942 verruculosa inae
943 verruculosa verruculosa
944 v ille tii
945 werneri
946 hybride venteri x leslie i
947 gemengd

OPTHALMOPHYLLUM
948 caroli
949 herrei
950 schlechteri
951 species 
ORNITHOGALUM
952 longibracteatum 
OSCULARIA
953 deltoides 
PLEIOSPILOS
954 hilm arii 
PORTULACA
955 poellnitziana 
STAPELIA
956 concinna 
CARRIANTHUS
957 peersii

NAGEKOMEN ZADEN 

BULBINE
958 globata
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VRAAGT U TOEZENDING VAN MIJN ZAADLIJST 1972.
Weer vele nieuwe soorten en zeldzaamheden
vele succulente planten
Alle zaden werden in 1971 geoogst,
zodat de beste kiemkracht wordt gegarandeerd.

Gerhard Köhres
KAKTEEN - KAKTEENSAMEN
6106 ERZHAUSEN/DARMSTADT 
Bahnstrasse 101 (BRD)

Wij ontvingen dit voorjaar 'interessante' nieuwe importen uit de 
U.S.A., Mexico, Peru, Bolivia, Argentinië, Uruguay, Paraguay en 
Brazilië.
Een veel groter aantal planten, die in onze eigen kwekerij gekweekt 
werden, zoals duizenden entingen, maken ons sortiment tot de 
grootste van Europa en van overzee.
Onze nieuwste plantencatalogus 1971 toont U wat wij kunnen aan
bieden. Vraagt U deze kosteloze lijst aan.
SU-KA-FLOR biedt meer.

SU-KA-FLOR,  W. Uebelmann
5610 Wohlen (Zwitserland) - Tel. 057/64107

Succulentenkwekerij
H. van DONKELAAR

Werkendam - Tel. 01835-430 
Vraagt sortiments- en zaadlijst 1971 
Regelmatig nieuwe importen. 
Zondags gesloten.

D. BOUW MAN

Import - Export 
G RO TE SO R TER IN G  C A C T U S S E N  
EN PRIM A VETPLAN TEN  

Van Koppenweg 4 Naaldwijk T e l. 01740-5168

Voorzitter: Ir. A . F . H. BLA A U W , Bredaseweg 54, 
Rijsbergen N .B r.
Vice-voorzitter: S . K . BR A V EN B O ER , Kwartel-
laan 34, V laardingen.
Secretaresse-ledenadm inistratie: Mevr. E . A . M. 
VERD U IN -D E B R U YN , Koningsweg 2, Beekber
gen. T e l. 05766 - 1840.
2e Secretaris : J. DE G A ST , Graaf Gerhardstraat 10, 
Venlo .
Penningm eester: G . L IN K , Memlingstraat 9,
Am ersfoort. Postrek. 680596 of rekening nr. 
302207414, Raiffeisenbank, Bijkantoor Hendrik van 
Viandenstraat, Am ersfoort.

Te koop gevraagd:
Die Cactacea 
van Curt Backeberg,
de delen III en V.

F. ASSINK,
Korte Oosteresstraat 1a, Almelo 
Tel. 05490-10473.

DRUKKERIJ VAN SPIJK N V.
Postbus 210 - Venlo

#

Drukker van "Succulenta”

Redacteur: A . F . H. B U IN IN G , Burg. de Beau- 
fortweg 10, Ham ersveld (U .).
2e redacteur: F . K . A . N O LTEE, Gravenstraat 38, 
Dordrecht.
B ib lio thecaris : J. M AGNIN , Kromhoutstraat 200, 
Rotterdam 14. Catalogus verkrijgbaar na toezen
ding van 50 cent aan postzegels.
Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland 
en Belg ië  f  15,— en voor leden in het buitenland 
f  20,— per jaar met G R A T IS  maandblad "S u c 
culenta” .
Kopie moet uiterlijk de 1e van de maand 
in het bezit van de redacteur zijn.
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Blossfeldia liliputana, 42 
Borzicactus tesselatus, 189 
Browningia candelaris, 212, 214, 216 
Cephalocereus lehmannianus, 166 
Cereus jamacaru, 107, 172, 173

—  peruvianus 107, 172 
Ceropegia ampliata, 6, 7, 130

—  debilis, 128
—  fusca, 130
—  sandersonii, 130
—  stapeliaeformis, 130
—  woodii, 130 

Cleistocactus strausii, 156 
Coleocephalocereus goebelianus, 51, 167 
Copiapoa alticostata, 38

—  barquitensis, 117
—  boliviana, 177
—  bridgesii, 117
—  carrizalensis, 38, 72
—  carrizalensis var. gigantea, 72
—  cinerascens, 117
—  cinerascens var. intermedia, 117
—  cinerea, 135
—  cinerea var. albispina, 157
—  columna alba, 134
—  columna alba var. nuda, 134
—  desertorum, 135
—  eremophila, 157
—  ferox, 158
—  gigantea, 157
—  humilis, 157
—  haseltoniana, 157
—  krainziana, 157
—  montana, 135
—  rupestris, 134
—  rubriflora, 135
—  coquimbana var. domeykoensis, 

14
—  cuprea, 38
—  dealbata, 38
—  dura, 73
—  echinata, 38

—  echinata var. borealis, 72
—  fiedleriana, 38
—  grandiflora, 134
—  hornilloensis, 134
—  hypogaea, 117
—  longistaminea, 134
—  megarhiza, 97
—  mollicula, 117
—  serpentisulcata, 117
—  solaris, 157, 158
—  tenuissima, 158
—  tocopillana, 178
—  vallenarensis, 38 

Corryocactus brevipetalus, 215
—  brevistylus, 213, 214
—  melanotrichus, 172 

Discocactus bahiensis, 29
—  boomianus, 26, 28
—  zehntneri, 29 

Echeveria shaviana, 47 
Echinocactus conglomeratus, 158 
Erdisia maihuenia, 216 
Eriocereus bonplandii, 107, 108

—  jusbertii, 8, 107, 156, 172
—  martinii, 108, 172
—  tortuosus, 108 

Eriosyce megacarpa, 97
—  rodentiophilla, 134 

Espostoa melanostele, 189 
Eulychnia acida, 38

—  aricensis, 212
—  breviflora var. taltalensis, 135
—  floresiana, 177, 178
—  iquiquensis, 178 

Euphorbia ankarensis, 101, 102 
Frailea cataphracta var. tuyensis, 64

—  concepcionensis, 49
—  friedrichii, 25
—  ignacionensis, 63
—  ybatense, 46 

Gymnocalycium asterium, 190
—  friedrichii, 176
—  hossei, 24, 43
—  mazanense, 43, 44
—  oenanthemum, 43, 44
—  paraguayense, 104, 105, 106
—  quehlianum, 71
—  ragonesei, 67, 68, 70, 71



— schickendantzii, 42
— tillianum, 41, 42, 43, 

Haageocereus decumbens, 190, 196
— platinospinus, 215, 216 

Heliocereus grandiflorus, 108 
Islaya islayensis var. minor, 215

— krainziana, 212
— unguispina, 214

Jatropha podagrica, 44, 45
— capensis, 44 

Lithops archerae, 145, 162
— aucampiae, 145 162
— aucampiae var. euniceae, 162
— aucampiae var. fluminalis, 163
— aucampiae var. koelemanii, 163
— bella, 124, 125, 145, 163
— bella var. eberlanzii, 163
— bella var. lericheana, 163
— bromfieldii, 145, 164
— bromfieldii var. insularis, 164
— comptonii, 145, 164
— deboerii, 125, 145, 164
— dinteri, 124, 145, 165
— dinteri var. brevis, 165
— dinteri var. marthae, 165
— dinteri var. multipunctata, 165
— divergens, 145, 182
— divergens var. amethystina, 182
—  dorotheae, 145, 182
— elisae, 145, 182
— erniana, 145, 183
— erniana var. aiaisensis, 183
—  erniana var. witputzensis, 183
— franciscii, 125, 145, 183
—  franciscii var. annae, 183
— franciscii var. gesinae, 184
—  fulleri, 145, 184
— fulleri var. brunnea, 184
— fulleri var. kennedyi, 184
— fulleri var. ochracea, 184
—  fulviceps, 145, 184, 185
— glaudinae, 145, 185, 186
— gracilidelineata, 145, 185
— gracilidelineata var. waldronae, 

185, 186
— hallii, 145, 185, 186
— helmutii, 145, 185, 186
— herrei, 124, 145, 186
— herrei var. geyeri, 186
— julii, 145, 186, 187
— julii var. reticulata, 186, 187
— julii var. rouxii, 187
— karasmontana, 145, 187
— karasmontana var. mickbergen- 

sis, 187
— karasmontana var. opalina, 183,

187
— karasmontana var. summitatum,

187
— lesliei, 124
— lesliei var.
— lesliei var.
— lesliei var.
— lesliei var.
— lesliei var.
— lesliei var.

, 125, 145, 202 
albiflora, 202 
albinica, 203 
hornii, 202, 203 
luteoviridis 203 
maraisii, 202, 203 
mariae, 202, 203

— lesliei var. minor, 203
— lesliei var. rubrobrunnea, 202, 

203
— lesliei var. venteri, 202
— localis, 124, 145, 203
— localis var. terricolor, 124, 203
— marginata, 145, 204
— marmorata, 145, 204
— mennellii, 124, 145, 204, 205
— meyeri, 124, 145, 204, 205
— olivacea, 145, 204
— optica, 145, 205
— optica var. rubra, 205
— otzeniana, 145, 205, 222
— pseudotruncatella, 124, 145, 

205, 222
— pseudotruncatella var. alpina, 

222
—  pseudotruncatella var. 

brandbergensis, 222
— pseudotruncatella var. 

dendritica, 222
— pseudotruncatella var. mundtii, 

222, 223
— pseudotruncatella var. volkii, 

222, 223
— ruschiorum, 145, 223
— ruschiorum var. nelii, 223
— salicola, 145, 223
— schwantesii, 124, 125, 145, 223
— schwantesii var. christinae, 224, 

225
— schwantesii var. qebseri, 224, 

225
— schwantesii var. 

nutupsdriftensis 224, 225
— schwantesii var. rugosa, 225
— schwantesii var. triebneri, 224
— schwantesii var. urikosensis, 

224, 225
— turbiniformis, 145, 225
— turbiniformis var. 

brunneoviolacea, 225
— turbiniformis var. elephina, 225
— turbiniformis var. lutea, 225
— turbiniformis var. subfenestrata,

225
— turbiniformis var. susannae, 225
— vallis-mariae, 145, 226
—  vallis-mariae var. 

groendraaiensis, 226
— vallis-mariae var. marqarethae,

226
—  verrucolosa, 145, 224, 226
—  verruculosa var. glabra, 226
—  villetii, 146, 226, 227
—  viridis, 124, 145, 226, 227
—  weberi, 145, 226, 227
— werneri, 146, 227 

Lobivia draxleriana, 181, 193, 194
—  glauca, 168
— glauca var. paucicostata, 169
—  jajoiana, 169
— lateritia, 190
— longispina, 190
— mistiensis, 190



—  oyonica, 190
—  pugionacantha, 190
—  pentlandii, 190
—  pseudocinnabarina, 190
—  rubescens, 190
—  zecheri, 141, 146 

Mammillaria mazatlanensis, 156
—  plumosa, 156 

Matucana haynei, 189
—  robusta, 174 

Melocactus peruvianus, 189 
Mitrophyllum dissitum, 150, 151 
Monvillea lauterbachii, 108 
Morawetzia doelziana, 190 
Myrtillocactus geometrizans, 172 
Neoporteria cephalophora, 38

—  laniceps, 72
—  sociabilis, 72
—  villosa, 38

Neoraimondia arequipensis, 210 
Neowerdermannia chilensis, 214

—  peruviensis, 213, 214 
Notocactus arechavaletai, 22

—  buiningii, 21, 22, 23
—  concinnus, 103
—  elachisanthus, 103
—  (Malacocarpus) erinaceus, 23
—  herteri, 22, 24
—  linkii, 22
—  mammulosus, 22, 23, 103
—  megapotamicus, 82
—  mueller melchersii, 23
—  ottonis, 22
—  scopa, 103
—  vanvlietii, 84, 103
—  vanvlietii var. gracilior, 103
—  werdermannianus, 81, 82, 83, 

84, 102, 103
Odontophorus marlothii, 65, 66 
Opuntia mieckleyi, 38

—  tunicata, 117
Oreocereus hendriksenianus, 175, 215

—  variicolor, 214 
Othonna amplexiflora, 3, 4

—  auriculaefolia, 5
—  cacalioides, 5
—  digitata, 5
—  hallii, 5
—  intermedia, 4
—  linearifolia, 5
—  minima, 4, 5
—  pygmaea, 4, 5
—  retrorsa, 5
—  sonchifolia, 4, 6
—  spektakelensis, 6
—  tuberosa, 6 

Parodia catamarcensis, 42
—  comarapana, 3
—  maasii, 190
—  roseoalba, 190 

Pseudopilocereus glaucescens, 27 
Pyrrhocactus aricensis, 212

—  atroviridis, 15
—  cachitaensis, 135
—  cachitaensis var. densispinus, 

157

—  cachitaensis var. elongatus, 157
—  cachitaensis var. flaviflorus,

135
—  crispus, 38
—  echinus var. minor, 158
—  eriosyzoides, 14
—  eriosyzoides var. 

domeykoensis, 14
—  floccosus, 158
—  floribundus, 196
—  glaucescens, 158
—  huascensis, 38
—  intermedius, 117
—  pilispinus, 117
—  pulchellus, 117
—  pygmaeus, 117
—  occultum, 135
—  paucicostatus var. viridis, 157
—  residuus, 177
—  scoparius, 117
—  taltalensis, 134
—  vexatus, 177, 178 

Rebutia einsteinii, 190
—  (Aylostera) heliosa, 96 

Samaipaticereus correanus, 3 
Sulcorebutia alba, 94, 95, 96

—  arenacea, 96
—  frankiana, 96
—  krahnii, 1, 2
—  mizquensis, 122, 125, 126
—  oenantha, 112, 113
—  sucrensis, 96, 125
—  taratensis, 125
—  verticillacantha, 125 

Tephrocactus berteri, 214
—  floccosus, 190
—  lagopus, 190
—  papyracanthus, 190
—  rauhii, 190
—  subterraneus, 190 

Thelocephala aerocarpa, 15
—  duripulpa, 15
—  esmeraldana, 134
—  fulva, 73
—  glabrescens, 72
—  krausii, 97
—  lembckei, 38
—  longirapa, 97
—  malleolata, 134
—  malleolata var. solitaria, 97
—  napina, 37, 38
—  nuda, 38
—  odieri, 97

Thrixanthocereus senilis, 201, 206 
Trichocereus bridgesii, 156

—  fulvilanus, 135
—  glaucus, 215
—  lamprochlorus, 108, 172
—  macrogonus, 108, 172
—  pachanoi, 156, 172
—  spachianus, 108, 172
—  schickendantzii, 108, 156, 172 

Weberbauerocereus fascicularis, 214 
Weingartia pulquinensis, 3 
Zygocactus truncatus, 94

—  'Weihnachtsfreude', 179
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