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Succulenta in 1981

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik graag met U nog eens terugblikken 
op de voorbije 365 dagen.
Het ledental van onze vereniging is in 1981 licht gedaald. Dit heeft mijns 
inziens niets uitstaande met een vermindering van de interesse in de succu
lente planten, maar vindt zijn oorzaak waarschijnlijk voornamelijk in een 
krapper wordende beurs. Deze daling behoeft ons niet te verontrusten, 
maar vraagt wel onze waakzaamheid. Gelukkig kent Succulenta een groot 
aantal leden, die ook in deze minder florisante tijden hun liefhebberij en hun 
vereniging trouw blijven en vaak op de achtergrond bergen werk verzetten. 
Uit de verslagen van de afdelingen blijkt dat daar de hobby volop levend is 
en juist daar klopt het hart van onze vereniging. Verheugend is toch ook 
dat bij de beroepskwekers de vraag naar succulente planten nog steeds 
groot is.
Op de Algemene Ledenvergadering werden de Heren Uil en Smulders be
noemd tot Leden van Verdienste. Beiden hebben op hun wijze veel bijge
dragen aan onze liefhebberij. Eind vorig jaar is aan 36 leden een oorkonde 
uitgereikt, waarmee de vereniging zijn dank wil uitdrukken voor het meer 
dan 25-jarig lidmaatschap. Hierbij mag zeker onze nestor en erelid, de Hr. 
C. Bommeljé, met zijn 90 jaren al 59 jaar lid van Succulenta, apart ge
noemd worden.
De samenwerking met de Belgische zusterverenigingen verloopt zeer ple
zierig. Er vindt regelmatige uitwisseling van de tijdschriften plaats, waar
door de verenigingen van eikaars activiteiten op de hoogte blijven.
Ons maandblad kwam het afgelopen jaar regelmatig uit. De kwaliteit van 
de kleurenafdrukken was uitstekend; die van de zwart-wit foto's lieten nog
al eens wat te wensen over. De kwaliteit van de bijdragen was wisselend, 
de ene deskundig en goed gedocumenteerd, de ander meer uit de losse 
hand geschreven. Enige correctie en/of commentaar zou af en toe op zijn 
plaats geweest zijn.
Begin 1 981 moest het IVT in Wageningen besluiten uit financiële overwe
gingen het Succulentarium af te stoten. De verzameling, rechtens het 
eigendom van het IVT, is in het begin der 60-er jaren opgebouwd o.a. met 
grote schenkingen van liefhebbers. Zeker mogen hier genoemd worden de 
complete verzamelingen van Van Marle, Uitewaal en De Boer. Laten we 
hopen dat de totale verzameling van het Succulentarium bij elkaar kan blij
ven in een passende omgeving, waarbij Succulenta van zijn kant zeker zijn 
morele rechten naar voren zal trachten te brengen.
De geringe verkoop van het Discoboek is wel verontrustend. De Nederland
se uitgave is nagenoeg uitverkocht, maar van de Duitse en Engelse versie 
is nog een grote voorraad aanwezig. Een groot deel van de financiële reser
ve van onze vereniging ligt hierin vast.
Eind vorig jaar kwam de geheel herziene versie van de Handleiding gereed, 
een boekje dat elk nieuw lid ontvangt maar dat ook nog voor de meer ge
vorderde een schat van gegevens bevat.
Tot slot van dit korte overzicht en staande aan het begin van een nieuw 
jaar wens ik alle lezers en huisgenoten een lange, zonnige zomer, waarin U 
veel vreugde moge beleven aan de groei en bloei van Uw planten.

H. Rubingh, v o o rz itte r
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M esem bryanthem aceae (XXXI)
FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

35. Delosperma N E.Br.
afgeleid van 'zichtbaar' en 'zaad'.

Bij het horen van de naam Delosperma denkt men onwillekeurig aan een 
geslacht van tamelijk wild uitgroeiende struikmesems. Voor een deel van 
de soorten gaat dit inderdaad op, doch dit geslacht bevat ook een groot 
aantal laagblijvende, tot pollen of zoden uitstoelende planten.
Veelal zijn deze soorten voorzien van een stevige penwortel. Een bijzonder
heid is dat de bovengrondse delen van sommige soorten in de rustperiode 
afsterven. De dikke wortels blijven echter in leven en bij het aanbreken van 
de vegetatieperiode verschijnen de nieuwe bladeren.
De meeste soorten uit het geslacht, met name de struikvormen, lenen zich 
uitstekend om op een zonnig plekje van de (rots)-tuin 's zomers buiten uit
gepland te worden. Opgepot in een stenen pot en tot aan de rand uitgegra
ven, groeien ze uit tot veelal compacte struikjes die zeer rijk bloeien.
D. tradescantioides, geplaatst aan de rand van een verhoogd deel van de 
rotstuin of achter een laag muuFtje, groeit uit tot een leuke hangplant, ge
tooid met vele witte bloemen.
Het geslacht omvat een 1 40-tal soorten die verspreid over een groot deel 
van Zuid-Afrika in het wild voorkomen. Het verspreidingsgebied strekt zich 
evenwel veel verder uit. Ook in Oost-Afrika tot in Ethiopië worden Delosper- 
masoorten gevonden.

36. Dicrocaulon N E.Br.
met vertakte stengel

Laagblijvende, kleine struikjes die 
waarschijnlijk niet of nauwelijks in cul
tuur zijn. De veelal dikke, stengelom- 
vattende kleine blaadjes geven de 
plantjes niettemin een aantrekkelijk 
uiterlijk. De bladeren zijn slechts enkele 
millimeters tot een centimeter lang en 
dik. De bloemen bezitten zeer vele, 
draadvormige bloemblaadjes.
Vermeerdering zou door middel van 
zaaien en stekken kunnen gebeuren.
Van de cultuur is niets bekend. Gezien 
de plaats van herkomst en het uiterlijk 
van deze plant zal ongetwijfeld een vrij 
droge cultuur en een zeer zonnige 
standplaats vereist zijn.
Dicrocaulons zijn afkomstig uit het 
westelijke deel van de Kaapprovincie.
Van dit kleine geslacht zijn 6 soorten 
beschreven. Niet alle soorten hebben 
dicht opeen zittende bladeren; er zijn 
ook soorten met grotere internodiën 
(tussenruimten van de bladparen).

m - w

Dicrocaulon brevi folium

(wordt vervolgd)
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Notocactus m uricatus (Otto) Backeberg et Knuth
GERHARDT SCHAFFER

Notocactus muricatus werd in 1837 door Otto als Echinocactus murica
tus beschreven. Ook Schumann beschreef in zijn ''Gesamtbeschreibung 
der Kakteen" (1) een Echinocactus muricatus-, deze beschrijving wijkt 
echter op essentiële punten van die van Otto af.
In zijn overzicht van het geslacht Notocactus noemt Fric deze soort niet; ze 
was hem dus kennelijk niet bekend en daaruit kan men concluderen, dat de 
plant toen al verdwenen was.
Ook Backeberg wijst in "die Cactaceae" (2) op de verschillen tussen de 
beschrijvingen van Otto en Schumann en hij geeft de diagnose van Rüm- 
pler in diens "Handbuch der Kakteenkunde" weer (3), waarin ook een kor
te beschrijving van de bloem wordt gegeven:
"Bloem half zo groot als bij E. ottonis, iets meer dan 2,5 cm lang, breed 
gespreid; bloembuis met vuil-witgele wol bedekt; sepalen geelachtig groen, 
petalen lancetvormig, zuiver zwavelgeel; stempellobben purperrood."
Pas in 1 964 werden door Ritter planten gevonden, die met de beschrijving 
van Otto overeenkomen, zodat vergelijkingen gemaakt en de verwarring 
opgehelderd konden worden.
In een bijdrage in ons tijdschrift (4) ging Dirk van Vliet in 1 968 diep op de
ze materie in, waarbij hij er in het bijzonder naar streeft om de door Schu
mann beschreven plant, die door de herontdekking van N. muricatus 
naamloos was geworden, een naam te geven. Hij neemt de diagnose van 
Schumann over, vult die aan door aanvulling van de beschrijving van 
bloem en vrucht en geeft haar de naam Notocactus bommeljei. Daarbij 
stelt hij vast, dat de planten van de soort muricatus "binnen het geslacht 
Notocactus, in tegenstelling tot die door Schumann beschreven, ongetwij
feld in de N. ottonis-groep thuis behoren en niet in N. apricus-groep." 
Voor N. muricatus wordt de beschrijving van Otto overgenomen, maar he
laas wordt geen nadere beschrijving van bloem en vrucht gegeven, want 
de mededeling "trechtervormige bloemen, waarin de meeldraden in een 
krans gesteld zijn; de vruchten openen zich loodrecht terwijl ze nog sappig 
groen zijn en laten dan hun zwarte zaden zien" gaat voor een groot aantal 
soorten van de sectie "paucispini" op. Als verbreidingsgebied van N. muri
catus wordt Zuid-Brazilië aangegeven.
Zo hebben wij weliswaar een enigszins voldoende beschrijving van de habi
tus van N. muricatus, maar wel zonder dat er op de variatiebreedte van de 
soort wordt gelet. Voor de bloem echter zijn wij aangewezen op de ontoe
reikende gegevens van Rümpler.
Ook Ritter, de herontdekker van deze zo lang verdwenen soort, brengt in 
zijn boek "Kakteen in Südamerika”  (5) slechts enkele opmerkingen bij de 
voorgeschiedenis van de plant zonder echter, in tegenstelling tot zijn gewo
ne handelswijze, een beschrijving van de door hem gevonden plant te ge
ven.
Iets nauwkeurigere aanwijzigingen geeft hij over de verbreiding van deze 
soort. Hij vond de plant in 1 964 bij Taquarichim, Rio Grande do Sul, Brazi
lië, waarbij hij nog 2 vindplaatsen noemt, zonder echter de naam bekend te 
maken. Volgens de gegevens van Ritter had L. Horst de plant al tevoren 
"op een andere plaats" gevonden. In het foto-gedeelte van zijn boek laat 
Ritter een vorm van N. muricatus van Sanga de Arreira zien als bloeiende
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plant. Voor zover r»en dit uit de afbeelding kan opmaken komt deze plant 
overeen met de vorm, die wij heden algemeen in kuituur hebben. Van een 
opstelling van regionale variëteiten ziet Ritter in het geval N. muricatus af 
"omdat de optredende bijzonderheden slechts zeer gering zijn".
Als veldnummers geeft hij in zijn boek FR 1 267 en FR 1 381 aan. N. muri
catus var. flavifuscus nom. nud., die onder nummer FR 1381 vermeld 
staat verschijnt in Ritter's boek niet meer, hoewel deze bij ons regelmatig in 
kuituur voorkomende plant ten opzichte van de typeplant aanzienlijke ver
schillen laat zien, zodat zij met goede gronden als variëteit erkend zou kun
nen worden.
Als verdere vorm wordt door K.H. Prestlé in zijn veldnummerlijst van de 2e 
reis N. muricatus var. monticola nom. nud. (PR 227) genoemd. In enkele 
plantenlijsten wordt ook N. muricatus var. albispinus nom. nud. vermeld. 
Het is duidelijk dat ook in de beschrijvingen van al lang bekende soorten, 
die bij ons wijd verbreid zijn, nog veel onduidelijkheden bestaan. Daarenbo
ven ontbreekt bij N. muricatus een voldoende beschrijving van bloem, 
vrucht en zaad, die voor de indeling van een plant van grote betekenis is, 
volledig. Dit moet op deze plaats recht gezet worden. De voor mijn onder
zoek gebruikte plant werd uit zaad van de Firma Winter (1968) opge
kweekt. Bij een hoogte van 1 1 cm heeft zij een doorsnee van 7,5 cm en 
groeit op eigen wortel. Later opgekweekte planten uit andere bronnen laten 
geen opvallende verschillen zien, afgezien van het feit, dat in 2 gevallen 
exemplaren met gele stempellobben voorkwamen.

IMotocactus muricatus (Otto) Backeberg et Knuth 
Lichaam aanvankelijk bolvormig, later kort zuilvormig; schedel iets verzon

ken, door de doorns van de jonge areolen overdekt; aan de ba
sis spruitend, grasgroen, met draadvormige wortels.

Ribben 1 6 (-1 8) met brede, vlakke knobbels, recht omlaag lopend of iets 
gedraaid. z o z

Rectificatie: In Succulenta no. 12 (1981) stelt de foto op p. 292 niet 
een DuvaHa, maar een Piaranthus voor.
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Areolen ca. 1,5 mm in doorsnee, 8-10 mm van elkaar, op de schedel 
spaarzaam van wit wolvilt voorzien, vanaf het midden van de 
plant kaal wordend.

Randdoorns 10 (-12), gespreid, deels aanliggend, witachtig, 7-9 mm 
lang; middendoorns 3-4 één centrale doorn ca. 18 mm lang, 
donkerbruin tot roodachtig, de overige 10-20 mm lang, alle af
staand, borstelachtig, lichtbruin.

Bloemen uit de jonge areolen op de schedel, de uit de areool doorbrekende 
knop is slechts door dichte, roodbruine borstels bedekt, niet 
door wol; de totale lengte van de bloem is 2 5-28 mm, de 
breedte bij volledige anthese 30-32 mm; het vruchtbeginsel is 
lichtgroen, 6 mm in doorsnee en 8 mm lang, bekleed met 
bleekgroene, ca. 5 mm lange schubben, die in de oksel kleine, 
witachtige wolvlokjes dragen en waaruit 5-6 roodbruine 
borstelharen van 5-6 mm lengte ontspringen, de meeste aanlig
gend, enkele ook gebogen; de bloembuis is smal trechtervor
mig en als het vruchtbeginsel bekleed met bleekgroene, maar 
iets grotere schubben, bijna zonder wolvlokjes; de 5-7 rood
bruine borstels zijn 1 0-1 2 mm lang, ze omsluiten de bloemknop 
en steken er gedeeltelijk bovenuit.

Bloembladeren smal lancetvormig, de buitenste groenachtig, de binnenste 
licht zwavelgeel, in een kort puntje uitlopend; stamper en meel
draden crème-kleurig, helmknopjes geel, niet prikkelbaar; stem- 
pellobben 8-10, licht violetrood, niet spreidend maar naar bin
nen gebogen; herhaaldelijk konden ook gele lobben waargeno
men worden.

Vrucht: een lichtgroene, sappige bes van 10 mm lengte en 8 mm breedte 
met vast erop zittende bloemrest, bedekt met roodbruine, stijve 
borstels; de rijpe vruchten openen zich door een verticale 
scheur, ze bevatten 30-70 zaden.

Zaad verschillend van dat van N. ottonis; langwerpig helmvormig, zwart, 
klein, slechts 0,8 mm lang en 0,7 mm breed, naar het hilum 
toe iets ingesnoerd; het hilum is lichtgrijs, de testarand is lichte
lijk naar buiten gebogen.

Groeiplaats van de typeplant (volgens Rotter): Taquarichim, Rio Grande do 
Sul, Brazilië. Veldnummer: HU 19, FR 1267.

Notocactus muricatus (Otto) Bckbg et Kn. var. flavifuscus nom. nud. 
Verschillen met het type:
De doorns van de jongere areolen op de schedel zijn niet gespreid, maar 
penseelachtig gebundeld naar boven staand, zodat de schedel onbedekt 
lijkt; de kleur van de plant is geelgroen;
de randdoorns zijn geelachtig, de middendoorns kastanjebruin, talrijker (-6) 
en alle doorns zijn korter;
de borstelbeharing bij het vruchtbeginsel en de bloembuis is iets krachtiger 
en langer;
de groeiplaats is niet bekend, het veldnummer is FR 1381 .
Een standplaatsopname van A. Buining in Kakteen/Sukkulenten 1 979, blz. 
69 geeft blijkbaar deze variëteit weer.
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In het kader van de sectie "paucispini”  neemt Notocactus muricatus een 
aparte plaats in. De van N, ottonis sterk afwijkende habitus met een voor 
deze sectie rijkelijke bedoorning, de zeer smal-trechtervormige bloembuis, 
de bekleding daarvan met grote bleekgroene schubben, die slechts onop
vallende witachtige wolvlokjes en lange roodbruine borstelharen dragen, 
zijn voor deze soort karakteristiek. Ook de vorm van het zaad laat zien, dat 
muricatus aan de rand van de sectie ''paucispini'' gerangschikt moet wor
den en misschien een overgangsvorm naar een andere sectie van het on
dergeslacht Notocactus vormt.
Met de mening van Ritter in diens boek ''Kakteen in Südamerika”  waarin 
hij in de ''groep II, soorten'rond Notocactus m uricatus" absoluut hetero
gene soorten als N. fuscus, N. rauschii, N. eremiticus, N. sucineus, N. 
neobuenekeri, N. scopa en N. tenuicylindricus samenvat, kan men on
mogelijk instemmen. In de kuituur zorgt N. muricatus op eigen wortel voor 
wat problemen en hij hoort zeker niet tot de gemakkelijk te kweken planten. 
Wanneer men echter een goed doorlatend grondmengsel gebruikt en ver
kalking vermijdt, groeit deze soort bevredigend op eigen wortel, zoals bij 
mijn proefplant gebleken is. Wanneer men de plant ent, levert de kuituur 
geen problemen.

Literatuur:
1. K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen 1898
2. C. Backeberg, die Cactaceae bd. 3 1959
3. Th. Rümpler, Handbuch der Kakteenkunde 1886
4. Succulenta (47) 1968, 1, 5
5. F. Ritter, Kakteen in Südamerika bd. 1 1979

Weinbergstrasse, 41, 8122 Radebeul, DDR 
Vertaling: Sjef Theunissen

W at denkt U van... ( 2 1 )

Mammillaria (Cochemiea) maritima Linds.

TH. NEUTELINGS

Sinds een jaar of vijf heb ik 5 soorten van het ondergeslacht Cochemiea in 
mijn cactusverzameling staan. En nooit had ik de illusie, dat ze ooit in bloei 
zouden komen. Immers in alle boeken en tijdschriften wordt er op hun 
moeilijke bloeibaarheid gewezen. Alle vijf staan ze bij elkaar op een tabletje, 
vlak onder de nok van de kas, waar ze maximale warmte en licht krijgen. In 
de vrije natuur komen ze voor op het langgerekte schiereiland Neder- 
Californië en op enige naburige eilandjes.
Tijdens mijn voorjaarsinspectie, op 22 maart 1981, onderwierp ik ook hen 
aan de gebruikelijke routinecontrole. Tot mijn stomme verbazing zag ik een 
zevental rode bloemknoppen in de kop van mijn maritima-exemplaar staan. 
Zo'n constatering geeft dan toch wel aanleiding tot enige opwinding! Op 6 
april d.o.v. bloeide de eerste bloem. De schitterend scharlakenrode bloemen 
bloeiden tot half april. Omdat ik ergens gelezen had, dat deze plant zelffer- 
tiel zou zijn, bestoof ik alle bloemen met eigen stuifmeel. Nu, half mei, be
ginnen de nog kleine rode zaadbessen zichtbaar te worden.
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Mammillaria maritima Linds.

Op zich is dit exemplaar een vervaarlijk uitziende cactus, die ten tijde van 
de bloei 1 4 cm hoog en 4 '/2 cm in doorsnee mat. In de natuur worden ze 
tot 50 cm hoog en kunnen kolonies van 1 meter breed vormen! De 1 0-1 5 
naaldvormige randdoorns zijn 10 mm lang, lichtvioletbruin met donkere 
punt. De middendoorns, 4 stuks, zijn violetbruin, waarvan de onderste 
haakvormig is en tot 50 mm lang wordt. De nog jonge, onvolwassen 
doorns in de kop van de plant zijn helder lichtrood. Rondom de ruitvormige 
voet van de tuberkels vormt zich vrij veel witte wol, die bij het ouder wor-
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De roodkleurige 
bloemknoppen, 
staande tussen de 
witte wol, zijn 
duidelijk 
zichtbaar

Close-up van 
de fraaie 
scharlakenrode 
bloemen

Foto 's 
van de 
schrijver
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Close-up 
van één bloem. 
De bloemdek- 
bladen krullen 
net voorbij de 
lange midden- 
doorns om.
Dat deze soort 
scheefbloemig 
bloeit, is amper 
waar te nemen.

den van de tuberkels enigszins vergrijst. De bloem is 35 mm lang en glan
zend scharlakenrood. Ook de meeldraden en de stamper hebben dezelfde 
kleur. De bloem is enigszins scheef van vorm, maar dat is haast niet te 
merken.
Wat de verzorging betreft, daar heb ik nooit bijzondere aandacht aan 
besteed. Lage temperaturen in het winterseizoen verdragen ze kennelijk 
goed. Deze soort heb ik geënt staan op een korte, dikke Trichocereuson- 
derstam. Dat deze cactus bij mij spontaan tot bloeien overging, houd ik 
voorlopig maar op een toevalstreffer.
Het zou kunnen zijn dat kweek op een vensterbank mogelijk is, als het raam 
maar pal op het zuiden staat en het zonlicht, niet gehinderd door bomen of 
gebouwen, voor een maximaal rendement kan zorgen. Warmte kan deze 
soort nl. bijzonder goed verdragen.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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Succulentenpraat

J. ENTENIER

De maand januari mag wel de wachtmaand genoemd worden; de verzor
ging van onze planten is nu wel heel summier. We kunnen niet veel meer 
doen dan op de temperatuur letten en de planten weghalen bij een lekplek- 
je, hoe gering dat ook is. Wie verwarmt met een petroleumkachel moet re
gelmatig de brander schoonmaken. Zorg er ook voor dat de kachel vol
doende zuurstof kan krijgen.
Planten in de vensterbank, die wat water behoeven, krijgen dit op het scho
teltje en niet zoals wel eens in voorlichtingsboekjes staat: "voorzichtig 
langs de potrand gieten!". Een goedgewortelde plant heeft de beste wor
tels onder in de pot. Het kleine beetje water langs de potrand gegeven zal 
in de droge kamerlucht verdampt zijn voordat het de wortels onder in de 
pot bereikt.
Maar de kortste dag is voorbij en ik zag in mijn Brasilicactus haselbergii al 
de eerste rode puntjes; de belofte van bloemen en het voorjaar is er dus. 
(de lente komt naderbij met een snelheid van 40 km per etmaal). Ook som
mige Mammillaria's accentueren al kransen van wolvlokjes, een garantie 
voor hun bloei in het komende voorjaar. Ik bemerk dat elke winter bij Mam
millaria's die ik onder J.E.-nummers heb staan, planten dus afkomstig van 
de Jardin Exotique in Monaco (niet van J. Entenierl).
Toch heb in ook nu nog planten in volle bloei staan. Sommige Sedums de 
dwergaloe's, die 's zomers buiten staan en ongeveer half oktober naar de 
huiskamer verhuizen, laten dan al snel hun knoppen zien. Laat ik eens een 
paar namen noemen. De Aloë longistyla, waarvan Prof. Barkhuizen zegt: 
"een baie groot gunsteling bij versamelaars, alhoewel dit nie baie aanpas
baar is nie". Nou, als die plant in zijn vaderland al wat problemen geeft, 
zal het hier ook niet van een leien dakje gaan. En inderdaad denk ik van tijd 
tot tijd wel eens, wat heb je toch, maar elk jaar zo rond de kerst is de 
bloeistengel er weer.
Dan bloeien nu ook nog Aloe tompsonii en A. bellatula en wat zonder 
meer een schoonheid is een hybride van A. bellatula en A. albiflora De 
bloemen van deze hybride zijn van een prachtige flamingoroze kleur en een 
flinke plant bloeit gemakkelijk twee maanden.
De lente komt dus en zoals U weet, in Zuid-Afrika begint dat zo omstreeks 
september. Daarom eindig ik nu met een stukje uit een brief van een lief
hebber in de Kaapprovincie, die gedateerd was 8 september.
"Ja, ons land is nou baie mooi, laas maand was die sneeu op die berge 
hier bo-kant ons en ek het baie na die gekijk en dit bewonder. Laas week 
was dit baie warm hier en die blomme in die veld was fantasties mooi. As 
ek op die pad rij en die son skijn mooi moet ek die auto stop vir 5 minute 
en eers kijk na die wonderlike natuur. Die vijgies (mesems, J.E.) is van elke 
kleur maar die mooiste is die gazania's wat bietjie donker rooi is - maar so 
pragtig. Ja ek geniet die veld baie. Oor die nuus (nieuws, J.E.) het hulle 
baie gepraat oor die wonderbaar Karroo Gardens (Botanische tuin in Wor- 
chester, J.E.). Ek so morrege daar gegaan het maar dit reen weer baie nou 
en dit sal te nat wees. Namaqualand is ook in die nuus want die blomme is 
nou wonderbaar daar. Ek weet nie hoe lang dit mooi blijf nie en elke jaar 
verskil met die tijd wanneer die reen val".
Tot zover de brief uit Zuid-Afrika, waarmee we dan besluiten.



De zaden en bloemen van het geslacht 
Weingartia Werdermann (slot)

FRED BRANDT

Het hilum (2) van de zaadkorrel is vlak, meestal rondachtig-ovaal en diep 
verzonken, waarbij de stugge zoom van de testa (3) er bovenuit steekt en 
het omgeeft als een rand die getand en golvend kan zijn. De bodem van 
het hilum is meestal slechts met een dunne laag strophiolaweefsel (4) be
dekt, maar hij kan ook geheel onbedekt zijn. Alleen bij de groep rondom W. 
pulquinensis Card. is het strophiolaweefsel binnen het bereik van het hilum 
dichter en het kan soms zelfs de ondiepe verzinking daarvan opvullen, zo
dat alleen nog het uiterste donkere puntje van de micropyle (5) en het nap
je van de funiculus (6) er bovenuit kunnen steken. Overigens is het topje 
van de micropyle en dat van de funiculus steeds duidelijk als zodanig te 
herkennen en zij steken min of meer duidelijk boven de bodem van het hi
lum uit. De micropyle is bijna steeds breder en hoger dan de funiculus en 
de laatste is nooit uit de hilumbodem uitgebroken, doch steeds goed en 
duidelijk als zodanig herkenbaar.
Soms wordt het zaad van dit geslacht als ''bru in '' aangegeven. Deze aan
duiding moet op een verkeerde interpretatie van gegevens berusten, waar
bij de betreffende korrel wel bijzonder sterk met arillushuid overtrokken is 
geweest. Deze bruinachtige laag arillushuid wekt dan de indruk, dat de kor
rel bruin is. In werkelijkheid echter is die steeds zwart. Het is dikwijls moei
lijk om bij een zaadkorrel de struktuur van de testa te bepalen. Wanneer 
men echter kan beschikken over enkele dozijnen zaadkorrels voor onder
zoek, vindt men steeds weer korrels, waarbij de knobbelige testa vrij is van 
arillushuid en zo kan men zich bij zulke zaadkorrels een goed beeld vormen 
van de oppervlaktestructuur van de korrel, zonder dat de noodzaak aanwe
zig is om eerst de arillushuid af te schaven.
Wat over de gelijksoortigheid van de zaden der Weingartia's gezegd werd, 
is in gelijke mate van toepassing op hun bloemen. Zoals reeds is opgemerkt 
zijn de afgebeelde bloemtekeningen van dezelfde soorten, als waarvan ook 
de zaden werden getekend. Bij deze bloemtekeningen gaat het om originele 
kopieën van bloemfoto's. Evenals uit de zaadtekeningen kan uit de bloem
tekeningen geconcludeerd worden, hoe gelijksoortig en uniform de bloe
men bij de Weingartia's zijn. Er kan absoluut geen scheidingslijn getrokken 
worden tussen bloemen met brede en met smalle keel in dit geslacht. 
Hoewel de hier afgebeelde bloemtekeningen betrekking hebben op de 
reeds vernoemde 9 soorten van dit omvangrijke geslacht, kan men tussen 
al deze soorten nog talloze tussenvormen van smalle en brede bloemkelen 
constateren. En deze kenmerken bij de bloemen ziet men dwars door alle 
groeperingen, men kan zelfs in elke groepering zowel bloemen met smalle 
als met brede keel vinden. Dit kenmerk van de bloemen echter kan men 
niet beschouwen als een kenmerk van een speciale groep. Het meest mar
kante kenmerk echter van de Weingartia-bloemen - en dit kenmerk is bij al
le soorten gelijk - zijn het pericarpellum (7) en het receptaculum (8) met de 
dikke, vlezige en volkomen naakte schubben die zich over de gehele lengte 
van het receptaculum voortzetten. Deze schubben zijn rond of ook wel 
spits uitlopend, maar bijna steeds breed en groot en zonder wolhaartjes.



VERENIGINGSNIEUWS JANUARI 1982
"Succulenta is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 
08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgiro- 
dienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmel
ding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Neder
land f  35,--, voor leden in Belgie Bfrs 580 en voor leden elders wonende f  45,-. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden f  7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.. 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink: Sluitingsdatum: 15e van de maand 
voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op giro
rek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, post De Klomp. Tel.: 08387-1794. 
Succulentarium: W. Ruysch, aanmelden voor bezoek: de heer Ruysch. Tel. 08370-19123, 
toestel 327, of I.V.T. t.a.v. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, 6708 PA Wageningen.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaar
ten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van t  30,- op girorek. 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f  35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost eveneens 
/ 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1981 è 
f  6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs f  4,50). 
Bewaarbanden voor 1 jaargang è t 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien afgehaald). 
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f 4,-; bij bestelling van 20 of meer f  3,50 
per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op girorek. 
3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artikelen (Tel.: 077- 
18627, Hr. Vostermans).
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TERUGBLIK OP 2 JAAR INTERNOTO e.V.
Wanneer we eind 1981 terugkijken naar wat er sinds begin 1980 bereikt is, overheersen gevoe
lens van tevredenheid. Natuurlijk ontmoet ook de vereniging voor de noto-liefhebbers de begin- 
moeilijkheden, die evenwel meer zijn terug te voeren op meningsverschillen over de te volgen 
weg dan op principiële verschillen.
Het is wonderlijk te zien, hoe dergelijke verschillen eigenlijk vanzelf worden opgelost, doordat de 
weg wordt bepaald door de meerderheid van de leden, of men nu op de hoogte is van de 
bestaande problemen of niet. Zo heeft INTERNOTO toch wel een eigen gezicht gekregen temid
den van de reeds bestaande cactusverenigingen. Inmiddels is de wettelijke goedkeuring in de 
Bondsrepubliek verkregen en er is een vast schema binnen het verenigingsgebeuren ontstaan. 
Het aantal leden is op dit moment 170, verspreid over 16 verschillende landen.
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om pas in 1981 met een tijdschrift te beginnen, start
te onze eerste redakteur, de heer Prestlé, reeds snel na de oprichtingsvergadering en kon zo 
reeds in 1980 2 nummers het licht doen zien. Ongetwijfeld is het een juiste beslissing van hem 
geweest om de leden zo snel mogelijk een band te geven, die de onderlinge contacten verstevig
de. In 1981 zijn de geplande 4 nummers verschenen, waarbij de redakteur op het einde van het 
jaar over een relatief grote hoeveelheid kopie beschikt: in elk geval al genoeg om de eerste 3 
nummers van 1982 te vullen. Inhoudelijk kan het tijdschrift zonder meer goed genoemd worden, 
terwijl er voldoende gelegenheid geboden wordt om over bepaalde problemen te discussiëren. 
De voertaal zowel tijdens vergaderingen als in het tijdschrift was tot nu toe het duits, omdat ver
reweg de meeste leden deze taal ofwel als moedertaal hebben, ofwel er geen al te grote proble
men mee heeft. Toch worden er pogingen in het werk gesteld om deze situatie te doorbreken. 
Reeds in het 4e nummer van 1981 wordt een artikel opgenomen dat gedeeltelijk in het engels is 
geschreven. De beleidslijn voor 1982 is, dat er artikelen gepubliceerd zullen worden in het duits, 
nederlands en engels, waarbij per artikel een samenvatting in de beide andere talen gegeven zal 
worden voor degenen, die met de oorspronkelijke taal moeite hebben. Wij hopen hiermee een o- 
pening te kunnen maken naar het engelstalige gedeelte van onze planeet.
Om enerzijds de taak van de redakteur te verlichten en anderzijds te voorkomen dat de samen
vatting niet in overeenstemming is met de gedachten van de schrijver, wordt elke schrijver ver
zocht zelf een korte samenvatting bij het artikel te schrijven. Ook zal in 1982 een begin gemaakt 
worden om naast de gebruikelijke kleurenfoto ook zwart/wit foto's af te drukken. Tenslotte is het 
niet uitgesloten, dat het aantal nummers per jaar wordt uitgebreid.
De zaadactie van 1981 bood een sortiment van ongeveer 150 verschillende soorten, variëteiten, 
veldnummers en andere nummers, uitsluitend op het gebied van het geslacht Notocactus. De 
zaadlijst 1982 komt al ruim boven de 200. Door de opzet van de zaadactie is enerzijds zorg gedra
gen dat de aanbieders van zaden zelf ook als eersten kunnen bestellen, terwijl anderzijds ook be
ginnende liefhebbers alle mogelijkheden krijgen om een uitgebreid sortiment te verwerven. Ook 
bevordert de huidige opzet het persoonlijke contact tussen de leden in verschillende landen. Ter
wijl de zaadactie tegen de winter plaats vindt, volgt de plantenactie in het voorjaar. In grotere op
zet hadden we pas 1 plantenactie, die echter zeker als geslaagd moet worden beschouwd, zowel 
door het aantal deelnemers als door het aantal verschillende soorten dat aangeboden werd. Ook 
al wordt de voorkeur gegeven aan het ruilen van planten, toch kan ook de beginneling, die nog 
niets kan aanbieden, op redelijke wijze aan (soms zeldzame) planten komen. Stellig zal de lijst 
van aanbiedingen veel uitgebreider worden indien over ongeveer 1 jaar de plantjes van de eerste 
zaadactie in de plantenactie zullen komen.
Op verzoek van verschillende aanvragers hebben wij besloten de mogelijkheid te openen om het 
tijdschrift in abonnement, dus niet als lid, te betrekken. In deze gevallen zal men echter géén 
rondschrijvens, zaad- en plantenlijsten ontvangen. In abonnement betaalt men f  22,- en ontvangt 
het tijdschrift. Als lid betaalt men f 26,50 plus een eenmalig inschrijfgeld van f 11,-. De jaargang 
1980 van het tijdschrift is nog beperkt leverbaar voor de prijs van f  6,60 (voor NIET-leden: f  9,90), 
terwijl de jaargang 1981 nog verkrijgbaar is voor f 17,60 (voor NIET-leden f  22,-). Alle betalingen 
kunnen geschieden op gironummer 2083226 van INTERNOTO e.V. te Oud-Gastel, of per internati
onale postwissel.
Overige inlichtingen worden graag verstrekt door ondergetekende en voor België door Paul Neut, 
Romuldusstraat 16, B 1750 Schepdal, tel. 02-5693151.
Sjef Theunissen,
Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel, 
tel. 01651-1943
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EXCURSIE NAAR SPANJE
Tot nu toe (3 december 1981) is het aantal opgegeven deelnemers aan de geplande reis naar Bla- 
nes, in mei a.s., niet voldoende om deze te laten doorgaan. Als er nog enkele opgaven bijkomen 
vertrekken we vrijdag 14 mei met een bus naar Blanes. We komen dan zaterdag voormiddag aan 
en blijven in het hotel tot zaterdag 22 mei namiddag. Inbegrepen in de prijs van ± f  500,- is over
nachting, ontbijt en diner. We bezoeken enkele tuinen en kwekerijen. Inlichtingen: W.J.M. Sterk, 
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903. In het novembernummer heeft gestaan 
Wevestraat 90; dit is niet juist.
Het is mogelijk dat er enkele deelnemers zijn, die liever in september zouden gaan. Als dit er veel 
zijn, zou de reis verzet kunnen worden (zeer spoedig opgeven).

AANVULLING SPREKERSLIJST:
F. Noltee: Tillandsia’s. Adres (gewijzigd) Rotterdamseweg 88, Zwijndrecht.

EVENEMENTEN

30 januari 
20 maart 
8 mei 

15 mei 
15 mei 
20-23 mei 
4-17 juni 
5 juni

Bestuursvergadering Succulenta 
Ledenraadsvergadering Succulenta 
Vergadering Internoto 
Algemene Ledenvergadering Succulenta 
Cactusbeurs afd. Amsterdam te Amstelveen 
Tentoonstelling Leuchtenbergia
Tentoonstelling afd. Amsterdam in de Hortus van de Universiteit van Amsterdam. 
Ruilbeurs afd. Dordrecht te Zwijndrecht

Programma Grusonia
Januari: Nieuwjaarsdrink en jaarverslag.
Inlichtingen: J. Keirse, Guldensporenstraat 7, B-8020 Oostkamp.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 -  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag tot zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U, 
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben- 

—  vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

Succulententuin

VAN DONKELAAR
Laantje 1 - Werkendam 
tel.: 01835 -1430

Onze zaadlijst 1982 
is verschenen.

Deze is evenals onze exclusieve 
ceropegia en hoya lijst gratis ver
krijgbaar.
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AFDELINGSNIEUWS

Programma’s.
Afdeling Amersfoort
25 januari : Lezing door de heer Bercht over Curapao

Afdeling Amsterdam
19 februari : Lezing van dhr. Slikkerveer over het geslacht Neochilenia.

Samenkomst: zaaltje naast de Prinsessekerk, Van Hallstraat 164, Amsterdam.

Afdeling Gouda
21 januari : Lezing door dhr. Weyts over het geslacht Parodia, tevens jaarvergadering.

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda om 20.00 uur.

Afdeling Leiden
21 januari Jaarvergadering en lezing door dhr. De Greef over het eiland Guernsey.
18 februari : Lezing door dhr Kapaan over de Nederlandse flora.

Samenkomst: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Afdeling Utrecht
8 februari : Lezing door dhr. Bongaards.

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik.

Afdeling IJsselstreek
29 januari Voorjaarsperikelen te Goor.

Afdeling Zeeland
22 januari : Feestavond.

Samenkomst: Herengracht 52, Middelburg.

ADVERTENTIETARIEVEN
De advertentietarieven voor 1982 blijven gelijk aan die van 1981 en wel:

3x =  1% 6 x = 4% 12 x = 10%
1/1 pagina t 250,- f 247,50 f 240,00 f 225,00
1/2 pagina t 150,- f 148,50 f 144,00 f 135,00
1/4 pagina t 85,- f 84,15 f 81,60 f 76,50
1/8 pagina t 55,- f 54,45 f 52,80 f 49,50
1/16 pagina t 30,- f 29,70 f 28,80 f 27,00

CLICHÉFONDS
In de bestellijst van het Clichéfonds in het Decembernummer van 1981 komt een ernstige 
drukfout voor. Op verschillende plaatsen is daar als prijs van een portie zaad 50 ct. genoemd. 
Dit moet zijn 60 ct. De leden, die al zaad besteld hebben wordt verzocht het prijsverschil nog 
niet bij te betalen, maar daarvoor de bestelling af te wachten. Wij hopen, dat een ieder bereid 
is het tekort, dat op deze wijze ontstaan is aan te vullen. Aanwijzing daarvoor vindt U bij uw 
bestelling.
Het is mogelijk, dat een aantal bestellers van zaden dit jaar iets langer op hun zaden moeten 
wachten. De oorzaak is het te laat binnen komen van een aantal soorten zaden, waardoor deze 
bestellingen nog niet afgewerkt kunnen worden. U gelieve niet op te bellen.

De beheerder van het Clichéfonds, 
J.A. Schraets.
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RUILEN ZONDER HUILEN 1982
Wederom een nieuw jaar. Wij wensen iedereen veel geluk en vooral veel plezier met de succulen
tenhobby.
In 1981 groeide het aantal beginnende deelnemers aan de actie "Ruilen zonder Huilen” (RzH) tot 
120.
Meer dan 2000 plantjes werden aan deze liefhebbers verstuurd, plantjes die ons allemaal door 
meer ervaren liefhebbers ter beschikking waren gesteld. Bravo!
Aan twee van deze goede gevers, door het lot aangewezen, hebben we het Discoboek toe
gestuurd. De gelukkigen waren de heer Oud uit Goirle en mevrouw Vriesendorp uit Oostvoorne. 
We hopen, dat ze er blij mee zijn.
Het aantal ruilers, dat aan RzH meedeed, bleef constant (ongeveer 30) en dat is toch wel jam
mer. Kom op mensen, maak de hobby nog leuker door te ruilen met mensen, die eerder geheel 
onbekend waren en waarmee nu leuke "succulenten-contacten”  kunnen worden opgebouwd. 
Vaak kan men zich door dit ruilen verrijken met zeer bijzondere exemplaren! Zegt het ook in de 
afdelingen voort.
In dit nieuwe jaar willen we de lijn van 1981 graag voortzetten. Er is dus een verdeling binnen 
RzH tussen beginners en ruilers. Beginners ontvangen van ons een zg. beginnerspakket met 
plantjes die ons door gevorderden ter beschikking zijn gesteld. Ruilers krijgen van ons in 
april/mei een gestencilde ruillijst waarop vraag en aanbod van alle ruilers is aangegeven. Aan de 
hand van deze lijst kunnen ze dan met elkaar contact opnemen en tot uitwisseling van planten 
en ideeën komen. Ruilers, die planten voor beginners ter beschikking willen stellen, kunnen die 
aan ons versturen ter verdeling.

Nu dan de regels voor RzH 1982.
Het doel van RzH blijft wat het altijd was: de hobby bevorderen door uitwisseling van planten en 
het bevorderen van onderlinge contacten. Geen geld dus voor planten, wel afspraken maken over 
onkostenvergoedingen!
Hoe kunt U zich opgeven?
1. Beginners maken t 2,50 over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Griftweg 15, De 

Klomp. Vermeld hierbij alstublieft "RzH 1982. Beginner” . Leden uit België gireren Bfr. 40,--. 
Het wordt gewaardeerd als men iets meer gireert voor de ondersteuning van RzH. En U kunt 
natuurlijk ook het geld in een enveloppe aan de heer Leusink sturen (zijn adres staat 
onderaan dit stukje).
Let op: U kunt hoogstens 3 jaar als beginner meedoen, maar daarna schakelt U natuurlijk 
over naar de groep van de ruilers!
In de loop van het eerste halfjaar ontvangen alle beginners een beginnerspakket met een zeer 
gevarieerd aantal plantjes. Lieve beginner, wordt nu alstublieft niet boos als dit pakketje even 
op zich laat wachten. Meer dan 100 van die dingen maken is een hele toer en ’t is voor ons 
ook vrijetijdswerk.

2. Ruilers gireren eveneens f 2,50 (zie onder punt 1) en daarnaast zenden ze de volgende gege
vens aan de heer Leusink:
■  Naam, adres, telefoon- en gironummer;
■  Welke planten biedt U te ruilen aan?
■  Welke planten vraagt U?
■  Welke drie planten vormen voor U speciale wensplanten? RzH hoopt namelijk 

voor U één van deze wensen te vervullen!
■  Stelt U ook overtollige planten/zaailingen ter beschikking om onder beginners te 

te verdelen?

Alle gegevens en de verschuldige bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 maart aanstaande. 
Secretarissen van de afdelingen wilt U aan dit bericht in Uw afdeling bekendheid geven? 
Tot slot een verzoek aan iedereen, ook zij die niet aan RzH deelnemen, die overtollige planten en 
zaailingen aan ons wil geven: wilt U die, zodra U die kwijt wilt, zonder pot en aarde en met naam 
opsturen aan de heer Leusink (adres onderaan dit stukje)? De onkosten krijgt U vergoed.
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Namens de beginners alvast zeer bedankt. Onder de gulle gevers willen we ook dit jaar weer een 
paar aardige dingen verloten. Mocht U de planten zelf bij de heer Leusink willen brengen, dan 
bent u welkom, maar belt u eerst even op voor de zekerheid.
Laat iedereen, die eerder meedeed dit ook dit jaar weer doen en laat iedereen, die nog niet mee
deed het dit jaar eens proberen.

De medewerkers van RzH

Contactadres:
H. Leusink,
Griftweg 15,
De Klomp, post Ede, 
Tel.: 08387-1794,
Giro: 3960475 t.n.v. RzH.

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijst aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

TUINCENTRUM "ARIZO NA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133
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VRAAG 
EN

AANBOD

Opgaven voor het februarinummer moeten ui
terlijk 15 januari bij mevr. Smit zijn. Leden 
van Succulenta hebben per jaar recht op één 
gratis advertentie in deze rubriek. Alleen ad
vertenties de liefhebberij betreffende worden 
opgenomen.

Te koop aangeboden: 2 Verkade albums, 1 
cactussen en 1 vetplanten, alsmede 1 olieka- 
chel voor kasverwarming. J. Compaan, 
Westeinde 30, Oosthuizen (N-H) 1474 HB. Tel. 
02991-3020.

Te koop wegens beëindiging: aluminumkas 5 x 
2 meter incl. electr. verwarming. Tevens de in- 
houd ongeveer 5000 cacteeën, lithops en 
zaailingen. Het liefste in één koop. H. de Wei
de, W. Koopsweg 33, De Wijk Dr. 7957 BR. 
Tel. 05224-1768.

Gevraagd: Gegevens of tekening v/e zaaibak, 
d.m.v. lampen of andere eenv. wijze verwarmd 
en 1- of 2-jarige planten van alle Astrophytum 
variëteiten. Onkosten worden vergoed. L.J. 
Platte, A. Briëtstraat 68, 8072 GX Nunspeet. 
Tel. 03412-4444.

Te koop: een kas, gaskachel met thermostaat, 
merk Daylite 3500, zeer geschikt voor orchi
deeën en bladplanten. J. Boer, Maasstraat 
45, 9406 RA Assen. Tel. 05920-54738.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloempiarkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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Stuur ook eens uw lijst 
met gezochte planten naar 
ons op en laat eens vrijblij
vend daarvoor een offerte 
maken.

CACTUSKWEKERIJ
"LAKERVELD"

Lakerveld 89 — Lexmond
Tel. 03474-1  718

U w  bezoek meer dan waard

KARLHEINZ UHLIG -
KAKTEEN

053 Kernen i.R. (Rommelshausen) 
W.-Duitsland Lilienstrasse 5 
De ZAADLIJST 1982 Is VERSCHENEN I ! I
Espostoa nana DM 10,- - 30,-
Notocactus fuscus 8,- - 14,-
Notocactus scopa v. machadoensis 12,- - 16,-
Pediocactus bradei v. knowltonii 10,- - 12,-
Pseudolobivia calorubra 10,- - 20,-
Turbinicarpus pseudomacrochele 8,- - 10,-

Alluaudia comosa 8,- - 12,-
Tacitus bellus 8,- 9,-

DER KAKTEENLADEN hobbybenodigdheden
Voor het verplanten van uw cacteeën hebben wij een groot assortiment plastic potten (ook
vierkante) en plantebakken voor U klaar staan.
Catalogus 81/82 en informatiebladen gratis op aanvraag.

Der Kakteenladen Jörg Kopper - Lockfinke 7 - D 5600 Wuppertal 1 - West Duitsland

SPECTACULAIRE AANBIEDING SPECTACULAIRE AANBIEDING
VEMAKAS BV geeft een spectaculaire korting op alle 
modellen bodemverwarmde zaaibakken in de maan
den januari en februari, dus vanaf 1 januari tot en met 
28 februari 1982 (geen dag eerder en geen dag later). 
VRAAG FOLDERS AAN OF KOM KIJKEN OP ONZE 
SHOWTUIN. KIJKEN IS KOPEN!!

VEMAKAS B V-Postbus 6-Pletering 1-3-1678 ZG OOSTWOUD (NH)
tel. 02291 -1325
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Weingartia
neumanniana

Foto:
Th. Neutelings

De soortengroep rondom W. fidaiana omvat de volgende soorten: westii, 
lecoriensis, neumanniana, polygona, neocumingii, cylindrica, pilco- 
mayensis en nog verdere soorten die verwant zijn.
Rond W. steinbachii kunnen de volgende soorten gegroepeerd worden:
glomerispina, crispata, verticillacantha, losenickyana, markusii, ta- 
rijemsis, ritteri, frankiana en verdere verwanten.
De derde groep bestaat dan uit: pulquinensis, corroana, sucrensis, hedi- 
niana, glomeriseta, mentosa, haseltonii, muschii, menessesii, tiraquen-
sis en andere verwanten soorten.
Door deze bijdrage hoop ik een kort overzicht van dit onderwerp gegeven 
te hebben. Tevens hoop ik dat wij, na kennisneming van de weergegeven 
zaad- en bloedvormen van het geslacht Weingartia, tot een verdere ophel
dering van dit probleem kunnen komen.

lm Samtfelde 57, D-4790 Paderborn (B.R.D.)
Vertaling: J. Theunissen

Noten van de vertaler:
1. Arillushuid: zaadmantel, die aanvankelijk de voeding van de zich ontwikkelende korrel vormt. Uiteindelijk blijft er 

slechts een dun vlies over, dat door de groeiende korrel meestal wordt verscheurd.
2. Hilum: de navel in brede zin. Het is de plaats waarmee het zaad vastzit aan de navelstreng en omvat de micropyle 

en de funiculus.
3. Testa: de min o f meer harde schaal die om het embryo zit.
4. Strophiola: nave/propje, een kurkachtig weefsel dat bij sommige soorten cactussen (met name Parodia's) sterk ont

wikkeld kan zijn en het hilum bedekt.
5. Micropyle: kleine poortje, waardoor het wortelpuntje van het kiemende zaad naar buiten komt.
6. Funiculus: eigenlijk navelstreng, vaak zoals hier gebruikt voor de plaats, waar de navelstreng van het zaad gebroken 

is. Het zou misschien aanbeveling verdienen voor deze plaats de naam umbilicus (navel in engere zin) te gebruiken.
7. Pericarpellum: de vruchtwand, het onderste gedeelte van de bloem, waarbinnen zich het vruchtbeginsel bevindt.
8. Receptaculum: bloembodem, waarop de stamper en de meeldraden zijn ingeplant.
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De administratie van onze plantenverzameling (2)
R. NAUTA

A HET CHRONOLOGISCHE REGISTER
Dit register is het begin en heeft de functie om enkele elementaire en aan
vankelijke gegevens vast te leggen.
Planten die n ie t in d it register staan, bestaan n ie t in onze verzame
ling. Deze eerste gegevens van elke plant (of groep planten van één soort) 
moeten beschikbaar zijn als b.v. uit deel B de kaart verloren raakt, of ook 
om enkele tijdsruimte toe te staan om later dat kaartsysteem te voltooien. 
(Vooral wanneer op een bepaalde dag veel planten tegelijk hun intrede in 
de verzameling maken).
Elke plant ontvangt een nummer en dat moet in dit register bij de betrokken 
plant vermeld worden. Met dit nummer gaat de plant verder in zijn leven. 
Het gaat in dit register om enkele grondgegevens.

1 . Het num m er bestaat uit 3 delen.
a. Initiaal-symbool van de bezitter/verzamelaar.

Meneer Piet Jansen gebruikt voor al zijn planten de letter PJ.
b. Jaartal-aanduiding: Voor het jaar 1980 schrijven we eenvoudig 80.
c. Het eigenlijke nummer: In elk jaar beginnen we met nummer 1 .

Dus: De 1 7 6-ste plant die meneer Piet Jansen in 1 980 verzamelde, 
wordt als volgt genoteerd: PJ 80-17 6.
De eerste plant die hij in 1981 aan zijn verzameling toevoegt wordt 
PJ 81-1 .

2. De datering van ontvangst, verzameling of toevoeging van een plant is 
de tweede notitie in ons boek.

3. Elke plant heeft een naam, of zal eens een naam moeten krijgen en be
hoort tot een zekere familie en een zeker geslacht in die familie. De 
naam is vaak incompleet, kwestieus of geheel onbekend.
a. Incompleet: Het is bijv. slechts bekend dat een bepaalde cactus een 

Notocactus is. Dan noemen we de plant voorlopig. Notocactus 
spec. behorende tot de familie der Cactaceae.
'Spec.' is de afkorting van het Latijnse woord 'species', wat ding, 
verschijnsel, soort of deel van een verzameling betekent.

b. Kwestieus: Schrijf neer wat u weet. Beschrijf ook andere vermoe
dens, geruchten of eigen conclusies.

c. Geheel onbekend (naam, geslacht en familie).
Noem zo'n plant eenvoudig 'species' (spec.).

4. De vierde notitie is datgene wat u weet of ervaart omtrent de afkomst 
van de plant.
a. Naam en woonplaats van de milde gever of verkoper.
b. De plaats waar de plant (eventueel) door de gever gevonden is, of 

waarvandaan de gever hem ontving, als dat nog bekend is en verteld 
wordt.
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c. Het verzamelnummer van de vorige eigenaar of verzamelaar, indien 
gebruikelijk.

d. Nummering uit ons zaairegister, en vanwaar hebzaad afkomstig was.

5. Oorspronkelijke cultuuromstandigheden.
Deze notitie heeft betrekking öf op de oorspronkelijke groei/vindplaats, 
öf op de cultuuromstandigheden bij de vorige eigenaar, öf op verwijzing 
naar het eigen zaairegister.

Dus, 5 aanvankelijke aantekeningen, welke chronologisch in ons register- 
boek worden vermeld. In een boek zullen daarvoor 5 kolommen gemaakt 
moeten worden.

B HET IN D IVID U ELE K A A R TSYSTEEM
Men zal enige moeite moeten doen om een goed gereedschap te vinden 
voor deze administratie.
Een kaartsysteem, met kaarten die (a) goed gelinieerd zijn; (b) niet te klein 
zijn, minimum ± 1 2 x 20 cm; (c) in een passende verzamelbak gehuisvest 
waar nog wat ruimte is voor de toekomst, en waarop een deksel geplaatst 
kan worden. (Een gesloten kaartenbak mag een keer van de tafel vallen 
zonder dat de kaarten al zeilende zich verspreiden). We verdelen deze 
kaart met liniaal-gebruik in enkele afdelingen, waarin op een vaste plaats 
diverse soorten van aantekeningen een plaats vinden. Let wel! Laat nimmer 
èèn of meer van die rubrieken vervallen, want bij elke plant kan die aante
kening gewenst en/of mogelijk zijn - op een zekere tijd.

Familie. Geslachts- en Soortnaam Verzamelnummer.

Herkomst - Vindplaats - Vroegere nummer.

Ontvangstdatum.

Oorzaak en 
Datum van verlies.

Botanische notities.

Huidige Kultuuromstandigheden, -vereisten en -resultaten

Fotoregistratie en soort foto. Literatuurverwijzing.



1 Naam van de plant
a. Alles wat genoemd is in hoofdstuk A :3 , is ook hier van toepassing. 

Dus verwijzen we daarnaar.
b. Nadat de plant ingeburgerd is in de verzameling en "ervaart" dat u 

werkt aan zijn correcte naamgeving, kan het gebeuren dat er allerlei 
veranderingen en/of aanvullingen nodig zijn.
Ook het chronologisch register kan veranderd worden, maar ons 
kaartsysteem is thans nummer èèn. Daarmee werken we in de toe
komst verder.

c. Nogmaals: Een plant bezit 3 namen. De familienaam, de geslachts
naam en de soortnaam.
Dus, om dit te illustreren: onze plant (een Notocactus) wordt als volgt 
genoteerd: Cactaceae - Notocactus leninghausii Br.R. *)

2 Het verzamelnummer
Precies zoals in ons chronologisch register elke plant een nummer krijgt, 
wordt op elke kaart betreffende diezelfde planten het nummer weer ge
noemd. Dit nummer verandert nooit. Dit nummer wordt ook nooit weer 
voor een andere plant gebruikt.
(Zie verder A: 1.)

3 Plaats, persoon en datering van herkomst
Ook dit is een copie uit ons chronologisch register. (Zie verder A :2 ,4 .)

4. Cultuurervaringen. Idem als in hoofdstuk A :5 .
Wat moet er nu verder met deze kaarten gedaan worden?
Laten we het zo zeggen: Zolang u de plant bezit leeft hij, bloeit hij, geeft hij 
misschien zaad, vormt hij stekken (die u weggeeft of zelf verplant onder 
een nieuw nummer), bloeit hij weer, en nu neemt u een foto, of hij wordt 
in een bepaald artikel in Succulenta beschreven of besproken (soms met 
eèn foto er bij). Gebruik dus de resterende ruimte om die aantekeningen te 
maken, die waard zijn om gemaakt te worden. Hier is de interesse en de 
bedoeling van de plantenbezitter zo variabel, dat het niet mogelijk is om in 
dit algemeen oriënterend artikel in details te treden.

•)  De door de schrijver aangehaalde Notocactus leninghausii kent ook de benaming Eriocactus leninghausii

W illowweg 109, Penhill, Eersterivier 7 1 0 0 , R .S .A . (wordt vervolgd)

D iscocactus araneispinus
AT DE LANGE
Het is naar mijn mening erg jammer dat het geslacht Discocactus volgens 
de regels van de botanische nomenclatuur zo genoemd moet worden. Daar 
komt men niet onder uit. Toch had ik graag gezien dat dit geslacht een 
naam gekregen had die wijlen de heer Buining op een passende wijze 
geëerd zou hebben voor het voortreffelijke en onovertroffen werk dat hij ge-



Discocactus araneispinus Foto van de schrijver

daan heeft met betrekking tot het genoemde geslacht. Gelukkig is hij wel 
geëerd in de geslachtsnaam Buiningia. Mogen er nog veel soorten van bei
de geslachten ontdekt worden!
De plant, afgebeeld op de voorplaat is Discocactus araneispinus en dat is 
één van de soorten die door de heer Buining, samen met de heer Brederoo 
beschreven werd. De nieuwsbeschrijving is opgenomen in de monografie 
'Discocactus' door Buining op pagina 39 e.v. van de Nederlandse uitgave. 
De vindplaats van deze plant is in de staat Bahia van Brazilië op het oostelij
ke plateau van de Mimosa-berg. Volgens de beschrijving en de afbeeldin
gen groeit de soort tussen brokken witte zandsteen in een zanderige grond. 
Mijn plant heb ik samen met een aantal andere, volwassen Discocactussen 
vanuit Europa betrokken met het doel om zo mogelijk zaad te winnen. De 
planten zijn duidelijk allemaal in het veld verzamelde exemplaren. Ik heb er 
hartzeer van om een in het wild verzamelde plant aan te kopen, aangezien 
dit betekent dat er een plant minder in de natuur voorkomt. Herhaaldelijk 
heb ik hier in Zuid-Afrika de natuurlijke groeiplaatsen bezocht van de 
meeste, weinig voorkomende, Transvaalse succulenten (Adenia, Adeni- 
um, Euphorbia enz.). Ik heb daarbij met eigen ogen kunnen constateren 
hoeveel schade aan sommige lokaties aangebracht is. Verreweg de meeste 
planten die daar weggeroofd zijn hebben hun weg naar de exportmarkten 
gevonden.
Dit is de reden waarom ik er een groot voorstander van ben dat, als dat 
maar enigszins mogelijk is, succulenten van zaad gekweekt worden. Van
zelfsprekend moet men aanvankelijk uitgaan van soortecht, in het wild ver
zameld zaad, doch daarna dient één van de eerste oogmerken van iedere
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goede liefhebber te zijn een stel goede moerplanten op te kweken om daar
van zaad te winnen. Het in het wild verzameld zaad kan dan vervangen 
worden door zuiver cultuurzaad.
Het is onmogelijk om moerplanten van elke succulent of in vele gevallen 
zelfs van een enkele familie bij elkaar te krijgen. Er zijn daarvoor veel te veel 
soorten. Daarom denk ik dat het een heel goede zaak zou zijn als iedere se
rieuze liefhebber zich erop zou toeleggen om, naast zijn "gewone" verza
meling, zich te specialiseren in het winnen van soortecht zaad van één of 
meer geslachten. Zelf probeer ik dit onder andere bij het geslacht Disco- 
cactus.
De door mij gevolgde kweekwijze is in grote lijnen als volgt:
In de zomer geef ik mijn Disco's één keer per drie weken water. Het.gevolg 
daarvan is dat ik er meestal in slaag om twee of meer exemplaren van de
zelfde soort vrijwel gelijktijdig in bloei te krijgen. Het is noodzakelijk dat zij 
gelijktijdig bloeien aangezien Disco's niet zelffertiel (zelfbevruchtend) zijn. 
Zou ik de planten elke week water geven dan bloeien zij niet op hetzelde 
tijdstip.
Het is me al gelukt om van D. araneispinus zaad te winnen; dit zaad heb ik 
gezaaid evenals het zaad van dezelfde soort dat ik door ruiling kreeg van 
een vriend van mij. Bij het nauwkeurig bekijken van de 1-jarige zaailingen 
bleken deze tot mijn verbazing veel meer te lijken op 1-jarige zaailingen van 
D. albispinus dan op even oude exemplaren van D. boomianus. Als men 
nu de volwassen planten bekijkt zou men eerder denken dat D. araneispi
nus en D. boomianus nauw verwant zijn. Daarenboven ondervond ik dat 
de zaailingen van D. araneispinus en van D. albispinus ten naaste bij even 
snel groeiden, terwijl de zaailingen van D. boomianus veel harder groei
den. Zulke fysiologische gegevens zijn vanzelfsprekend geen beslissende 
taxonomische criteria. Het bevestigt wel de nauwkeurige en degelijke waar
nemingen van de heer Buining en dat hij het nodig vond om D. araneispi
nus en D. boomianus als aparte soorten te beschouwen. Ik kan er nog aan 
toevoegen dat alle betreffende zaailingen in één bak staan en dus aan iden
tieke condities onderworpen zijn.
Volgens de landkaart, achter in de monografie 'Discocactus', is het heel in
teressant te ontdekken dat D. araneispinus veel dichter bij D. albispinus 
groeit dan bij D. boomianus. D. zehntneri groeit ook in de nabijheid van de 
eerstgenoemde twee soorten.
Discocactus zehntneri heb ik tegelijk met de eerder genoemde drie soor
ten Disco's gezaaid en ik weet nog niet hoe betrouwbaar het zaad ervan is, 
maar de zaailingen ervan groeien eigenaardig genoeg even snel als die van 
D. boomianus. Van D. zehntneri heb ik geen volwassen planten, doch vol
gens de foto's en de beschrijvingen in het boek 'Discocactus' lijken 
de volgroeide planten van D. zehntneri en D. albispinus erg veel op 
elkaar. Ook hier kan men zeggen dat, wat de zaailingen betreft, 
D. zehntneri en D. albispinus heel wat van elkaar verschillen.
Tenslotte vermeld ik nog dat de bloeiende D. araneispinus volgens dezelf
de techniek gefotografeerd is zoals ik in een volgend artikel zal beschrijven. 
Het spijt me steeds weer dat ik niet eerder over de betreffende fototechniek 
beschikte. Ik had de beschikking gehad over dia's van bloeiende D. cepha- 
liaciculosus, D. insignis, D. ferricola, D. placentiformis, D. subviridigri- 
seus en D. alteolens. De eerstkomende zomer hoop ik er alsnog in te sla
gen goede opnamen ervan te maken.

Greenstraat 55, Paktown 0084, Pretoria. Pep. Zuid-Afrika Vertaling: Arie de Graaf
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Enkele aspecten van het kw eken van cactussen in de 
open lucht, de w arm e p latte bak en in de kas (I)

H. RUINAARD

Door het artikel van J.M. v.d. Woning in Succulenta nr. 1 2 van december 
1 979, over het kweken in een open bak, werd ik er weer aan herinnerd, 
dat ik mijn ervaringen met het kweken in de warme platte bak nog altijd 
eens aan het papier wilde toevertrouwen. Enigszins verlaat wil ik dat alsnog 
proberen en wel door het vergelijken van enkele opvallende verschillen en 
overeenkomsten tussen openluchtcultuur, het kweken in ('s winters ver
warmde) platte bakken en het kweken in een kas.
Het kweken van cactussen in platte bakken wordt vaak door beginnende 
liefhebbers beoefend, omdat een platte bak eenvoudig en goedkoop ge
maakt kan worden. Wanneer de vensterbanken te klein geworden zijn, is 
namelijk gemakkelijk met een paar tweedehands éénruiters een platte bak 
in elkaar geknutseld, waarin gemakkelijk een honderdtal (niet al te grote) 
cactussen kan worden ondergebracht.
Niet alleen beginnende liefhebbers bedienen zich echter van platte bakken. 
Ook gerenommeerde liefhebbers of instellingen zoals Brederoo, Uebel- 
mann, de Herdt, de Hortus van de VU te Amsterdam en dergelijke maken 
gebruik van platte bakken. Naast een aantal voordelen, waarop ik later te
rugkom, heeft de "koude”  platte bak één zeer voor de hand liggend na
deel, namelijk: het ontbreken van verwarming maakt het elders (meestal 
binnenshuis) overwinteren noodzakelijk.
Wie dit, zoals ik, al een paar maal heeft meegemaakt, zal kunnen beamen 
dat niet alleen het gesjouw met de planten in het voor- en najaar vervelend 
is, maar dat het ook de kwaliteit van de planten niet ten goede komt.
In de onverwarmde slaapkamer die bij mij als winterverblijfplaats diende, 
daalde de temperatuur, ondanks een geopend klepraampje, meestal niet 
verder dan circa 15° C. De cactussen stonden dan ook gemiddeld veel te 
warm en kregen bovendien veel minder licht dan in een platte bak of kas. 
In verband met bevriezingsgevaar stonden ze meestal niet voor begin mei 
weer in de platte bak. Dit alles was niet bevorderlijk voor de groei en de 
bloei van de planten. Na het lezen van de platte-bak-ervaringen van Harry 
Kouwenhoven in Succulenta van juni 1 977 bouwde ik op zijn aanraden 
een heteluchtverwarming voor mijn vier gescheiden platte bakken. Dit gaf 
zeer bevredigende resultaten ten aanzien van groei en bloei en gaf boven
dien de mogelijkheid om te experimenteren met warmte-isolatie (zie Succu
lenta nr. 10 van oktober 1979 en nr. 11 van november 1 979). Het 
overwinteren in een platte bak blijkt dus zeer goed mogelijk te zijn en de 
verschillen met het kweken in een kas moeten op andere punten dan het 
overwinteren gezocht worden.
De belangrijkste voorwaarden voor de groei en de bloei van onze cactussen 
zijn licht, lucht, temperatuur, vocht en voeding. De voeding (grond en/of 
bemesting) wordt niet bepaald door het kweken in de openlucht, platte bak 
of kas. Dit is in meer of mindere mate echter wel het geval bij licht, lucht, 
temperatuur en vocht. Over deze belangrijke aspekten wil ik in het hierna 
volgende wat meer aandacht besteden, te beginnen met misschien wel het 
belangrijkste aspekt voor onze succulenten, namelijk het licht. Om enig in
zicht te krijgen over het belang van het licht voor planten in het algemeen 
en succulenten in het bijzonder, is het nodig om technische verhandeling te



geven over de samenstelling van het zonlicht, lichtabsorptie door planten, 
lichtdoorlaatbaarheid en lichtdoorlatende materialen.

Samenstelling van zonlicht
Het voor de plantengroei belangrijke deel van het zonlicht bestaat uit Ultra- 
Violet-straling, het zichtbare licht en Infra-Rood-straling (ook wel aangeduid 
als warmtestraling). Aan het aardoppervlak bestaat het zonlicht voor het 
grootste gedeelte uit zichtbaar licht (golflengte 0,38-0,7 6 jtm) en kortgol
vige IR-straling (golflengte 0,76-ca. 3,0 (im) en voor een klein gedeelte uit 
UV-straling (golflengte 0 ,30-0,38 firn). UV-straling is het meest energierij
ke deel van het zonlicht. Het zeer kortgolvige UV (golflengte 0 ,20-0,30 
(im) is schadelijk voor mens, dier en plant, maar wordt door de dampkring 
(vooral de, door drijfgassen van spuitbussen bedreigde, ozonlagen) geab
sorbeerd (zie figuur 1).

ENERGIE VERDELING IN HET ZONNESPECTRUM 
fig:1 relatieve eenheden : max.=100

Het UV-gebied tussen 0,30 en 0,38 /xm is het gebied van de zonaanbid
ders, solaria en zonnebanken. Vooral het golflengtegebied tussen 
0,35 -0,38 /xm heeft een bruinmakende werking, terwijl ook het UV- 
gebied tussen 0,29 - 0 ,35 jxm hierbij een belangrijke rol speelt. In het 
zichtbare gebied verloopt het zonnespectrum volgens de bekende regen
boogkleuren van violetblauw via blauw, groen, geel, oranje tenslotte naar 
rood waar het overgaat in het niet zichtbare infra-Rood. IR-straling is be
kend van hoogtezonnen en andere heilzame warmtebehandelingen, af
standsbediening van TV-toestellen, nachtkijkers, alarmtoestellen voor in
braakpreventie en dergelijke. Deze dus zeer veelzijde straling wordt ver
deeld in twee hoofdgebieden, namelijk het kortgolvige of nabije IR-gebied 
(0,76 - ca. 3,0 /xm) en het langgolvige of verre IR-gebied (boven ca. 3,0 
^m, ook wel warmtestraling genoemd en verder een belangrijk gebied voor 
materiaalidentificaties en contactloze temperatuurmetingen).
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Bekend is dat bij absorptie van zichtbaar licht, IR-straling, vooral in het 
langgolvige gebied, ontstaat. Dit kan men aan den lijve ondervinden wan
neer men met zwarte kleding (=  volledige absorptie van het zichtbare licht) 
in de volle zon zit; vandaar dus witte tropenkleding.
Wanneer het zonlicht eerst door glas gaat en daarna wordt geabsorbeerd 
en omgezet in IR-straling kan deze ontstane warmte niet meer weg (glas is 
voor een groot gedeelte van het IR-gebied ondoorlaatbaar). Deze warm- 
te-uitstraling, die vooral 's nachts van belang is, treedt voornamelijk op in 
het gebied tussen 7 en 1 7 /im (zie figuur 2).
Hierbij wordt met een zwart lichaam een voorwerp bedoeld, dat gemaakt is 
uit een stof die het zichtbare licht volledig absorbeert en deze energie in de 
vorm van warmtestraling weer volledig uitstraalt. Ook het water dat in plan
tedelen aanwezig is wordt door het opvallende zonlicht verwarmd en straalt 
warmtestraling uit bij circa 3 /im en tussen 6 en 1 7 ^m.

ENERGIE EMISSIE VAN WATER EN VAN EEN ZWART-

Lichtabsorptie door planten
Voor de groei van planten wordt niet, of niet in gelijke mate van al deze 
zonnestraling gebruik gemaakt.
De koolzuurassimilatie legt de basis voor de voor de groei noodzakelijke 
bouwstoffen. Hierbij zetten de in het bladgroen aanwezige pigmenten chlo- 
rofyl en caroteen met behulp van zonne-energie koolzuur en water om in 
suikers. Chlorofyl en caroteen absorberen hiervoor een gedeelte van het 
zichtbare licht in het bijzonder in het blauwe (met een maximum bij een 
golflengte van 0,42 ^m) en in het rode gebied (met een maximum bij een 
golflengte van 0,66 /im). Het overblijvende groen tot groen-gele gebied 
wordt door planten in veel mindere mate gebruikt (zie figuur 3).
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LICHTABSORBTIE VAN BLADGROEN . TARWE EN UVITEX OB

Onder een licht bladerendek groeien daardoor in het doorvallende groenge
le licht dan ook nauwelijks andere planten. IR-straling wordt voor de groei 
van planten niet benut. Het zorgt echter wel voor de verwarming van de 
plant, direct doordat het water in de bladeren van de plant invallende IR- 
straling absorbeert en indirect door de eerder genoemde absorptie van 
zichtbaar licht. UV-straling daarentegen beïnvloedt de groei van de plant 
wel.
Bij kortere golflengtes dan 0,29 /im worden chlorofyl en caroteen afgebro
ken. Het UV-gebied tussen 0,29 en o,38 *tm wordt niet direct voor de fo- 
tosyntese en dus voor de groei van de plant gebruikt.
Met name het UV-gebied (van 0,29 - 0 ,35 /xm) heeft eerder een remmen
de werking, waardoor de planten kleiner en gedrongener blijven.
Zo is bekend dat planten die op grote hoogtes groeien, zoals dennen in de 
alpen, tengevolge van de sterkere UV-straling (minder geabsorbeerd door 
de dampkring) kleiner blijven dan hun soortgenoten in de laagvlaktes.
Ook cactussen die op grote hoogte voorkomen, zoals bijvoorbeeld de Copi- 
apoa's uit het Andes-gebergte van Chili, groeien gedrongener en sterker 
bedoornd dan de in onze Nederlandse kassen gekweekte exemplaren. In 
het algemeen kan men stellen dat dit zich voordoet bij importplanten die 
aan zonniger omstandigheden gewend zijn dan die in Nederland.
Het tegenovergestelde verschijnsel komt ook voor, namelijk dat planten die 
bij gebrekkige UV-omstandigheden (of te weinig licht in het algemeen) op
groeien, langer, dunner en slapper zijn dan bij voldoende lichtomstandighe
den. Verder kan het UV-gebied van 0,29 - 0 ,35 /im verbranding veroorza
ken. Evenals bij de menselijke huid moet de plantehuid een zekere gewen
ning ondergaan voordat deze straling zonder verbrandingsschade kan wor
den verdragen. Planten die langere tijd binnenshuis opgegroeid zijn (weinig
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UV) verbranden direct als ze buiten in de volle zon geplaatst worden. Dit 
soort verbrandingen doet zich met name voor bij succulenten die de winter 
binnenshuis doorgebracht hebben en in het voorjaar weer in de onver
warmde platte bak geplaatst worden (de zogenaamde ''ultravioletshock'' 
lit. 1 3 en 1 4).
Voordat mijn platte bakken van verwarming voorzien waren, trad ieder voor
jaar verbranding op (vooral bij planten die binnenshuis al aan de groei ge
raakt waren), terwijl dit bij de verwarmde platte bak absoluut niet meer 
voorkomt. Het UV-gebied van 0,35 - 0,38 ^m schijnt weinig voor en/of 
nadelen voor de plant te hebben, waarschijnlijk wordt echter wel de bloem- 
kleur door deze straling beïnvloed.
Met behulp van bepaalde fluoriserende stoffen (zoals bijvoorbeeld Uvitex 
OB van de firma Ciba Geigy) kan deze niet werkzame UV-straling omgezet 
worden in het meer werkzame blauwe licht met een maximum bij de eerder 
genoemde golflengte van ca. 0,42 /*m (zie figuur 3, extinktie = uitdoving, 
is dus de geabsorbeerde straling en emissie = uitstraling).
Bij bepaalde landbouwfolies (zogenaamde Agreflex super) maakt men ge
bruik van deze extra lichtopbrengst in het blauwe zichtbare licht om de 
oogst te vergroten. Verder worden deze stoffen gebruikt als witmakers in 
wasmiddelen (blauw is de complementaire kleur van geel, waardoor de 
was wit lijkt; dit is dus te vergelijken met het klassieke "zakje blauw").

Drs. J. Lebensweg 8, 6 1 1 8  GB N ieuw stadt (WOrdt Vervolgd)

Fotograferen als nevenhobby

ERIC VAN LOHUIZEN

Dat de ene hobby de andere hobby voortbrengt is het geval als je besluit 
niet alleen je cactussen naar goeddunken te verzorgen erv te vermeerderen, 
maar ze ook op de gevoelige plaat vast te leggen.
Wat is nu eigenlijk het nut ervan om je planten te gaan fotograferen. Tja, 
wat is eigenlijk het nut om cactussen te kweken, zaaien en te verzorgen. 
Het antwoord is eigenlijk simpel, LIEFHEBBERIJ.
Je kunt de foto's of dia's natuurlijk gebruiken ter documentatie als men 
eens een stukje voor ons maandblad schrijft. Maar je kunt het ook doen uit 
eerzucht of trots en aan de hand van uw zelf gemaakte foto's zeggen: Kijk 
deze eens, hij heeft van de zomer zo mooi gebloeit, kijk zelf maar.
Maar hoe leg je zoiets aan, waar koop je hiervoor de beste camera, welke 
dingen heb je nog meer nodig, zoals lenzen, achtergronden, fotorolletjes, 
enz. Het eenvoudigste zou zijn om gewoon een goede fotozaak binnen te 
stappen en daar uw vragen voor te leggen. Ze zijn er om u met goede ad
viezen en raad ter zijde te staan, en ze doen het graag.
Hiermee zou de zaak gauw afgehandeld zijn, maar ik wil u eens vertellen 
welke apparatuur ik hiervoor gebruik.
Ik gebruik een 3 5 mm spiegelreflexcamera, merk Ricoh KR-5. Een zeer 
mooie camera, die niet moeilijk te bedienen is. Zonder verdere lenzen kunt 
u hiermee fotograferen tot op een afstand van minimaal 80 cm. De camera 
is verder nog uitgerust met een door-de-lens-lichtmeetsysteem, zodat uw 
foto's nooit te licht of te donker zijn en de camera heeft een met de hand 
instelbare sluitertijd en diafragma-instelling.
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Maar op een afstand van 80 cm kunt u alleen grotere planten er mooi op 
krijgen. Maar wilt u ook uw kleine Mammillaria's enz. van dichtbij erop krij
gen, dan zult u hiervoor speciale lenzen moeten kopen, die zo'n f  1 5 0 ,-  a 
f  2 0 0 ,-  kosten. Goedkoper bent u uit met zogenaamde tussenringen, ook 
wel close-up voorzetlenzen genoemd. Deze zijn aanmerkelijk goedkoper 
( f  5 0 ,- ) .
Zelf gebruik ik Vivitar + 1 , + 2 , +4 close-up Lens Set. Dit zijn 3 dunne 
lenzen (ook wel filters genoemd), die u in verschillende combinaties kunt 
gebruiken, waarbij u tot een maximale afstand tussen camera en onder
werp kunt bereiken van 50 cm en een minimale van 7 ,5  cm.
Schema van de te bereiken afstand met Vivitar Close-up Lens Set
+ 1 , + 2 , + 4

Close-up lens: Afstand:
+ 1 50 cm
+ 2 25 cm
+ 3 (= +2 & + 1) 18 cm
+ 4 13,5 cm
+ 5 (= + 4 & + 1) 10 cm
+ 6 (= +4 & + 2) 8 cm
+ 7 (= +4 & + 2 & + 1) 7 ,5 cm
Hierbij gebruik ik nog een statief. Een statief is niet beslist noodzakelijk. Als 
u een vaste hand heeft gaat het ook prima, trouwens deze statieven zijn 
zeer prijzig ( ± 7 1  2 5 ,- ) .
Met deze apparatuur kunt u zeer mooie foto's maken en als u een beetje 
handig bent, kunt u zelf een achtergrondje timmeren en deze aan de ene 
kant bespannen met wit doek en aan de andere kant met zwart, of een an
dere donkere kleur doek. Ook een achtergrond is niet beslist noodzakelijk, 
want omdat u van dichtbij fotografeert vervaagt de achtergrond toch. Maar 
m.b.v. een achtergrondje kun je een cactus mooi laten afsteken tegen een 
donkere achtergrond of een donker gekleurde cactus tegen een lichte ach
tergrond. Wilt u een van uw planten fotograferen en er is te weinig licht, 
dan kunt u geen flitslicht gebruiken, want de foto zou dan overbelicht wor
den door de korte afstand tussen camera en onderwerp. U kunt het des
noods nog proberen met kunstlicht, maar dan is aan te raden de belichting 
te doen d.m.v. een reflectiescherm. Dit voorkomt o.a. schaduwvorming. 
Bent u nu zover dan moet u nog de filmrolletjes hebben. Deze zijn te koop 
voor 1 2, 24 en 36 opnamen. Het beste kunt u dan de film nemen met een 
lichtgevoeligheid van 21 DIN of 100 ASA.
Vinkstraat 9, 8172 GL Vaassen
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Mammillaria carm enae Castan.

A.B. PULLEN

Dit fraaie plantje, dat zo op het eerste gezicht wel wat lijkt op M. schiedea- 
na, werd voor het eerst beschreven door Castaneda in 1 953 . Hij vond dit 
plantje groeiend in rotsspleten op de ranch "La Reja", Jaumave, Tamauli- 
pas, Mexico. Jarenlang was het min of meer van het toneel verdwenen, 
totdat het in 1 977 na lang zoeken, door Dr. A. Lau werd teruggevonden 
ten noorden van La Reforma, tussen Ciudad Victoria en Jaumave, op een 
hoogte van 1 300-1 500 m. Lau beschrijft zijn herontdekking in het Ameri
kaanse Cactus and Succulent Journal, vol. 50 - 4, jul./aug. 1978.  Het 
veldnummer is LAU 1192.
Beschrijving: Het lichaam is bolvormig tot kort zuilvormig. Door spruiten 
aan de basis vormt de plant clusters. De axillen zijn wollig en de areolen 
dragen tot meer dan honderd fijne randdoorns, benevens wollige haartjes. 
Een middendoorn ontbreekt. De kleur van de bedoorning varieert van bijna 
wit, via geel tot bruingeel. De bloemen hebben een diameter van 1-1 'A cm 
en zijn wit tot lichtroze van kleur. De vruchten zijn geelgroen, de zaden 
zwart.
Enkele jaren geleden kwam ik via een cactusvriend in het bezit van een 
viertal zaailingen van deze soort. De planten groeiden voorspoedig en bloei
den alle vier in het voorjaar van 1 980  voor de eerste maal. De bloei duurt 
wel een maand en gedurende deze periode worden wel honderd bloemen 
geproduceerd. Daar dagelijks de planten met een penseeltje onderling te 
bestuiven kon ik enkele maanden later een behoorlijke hoeveelheid zaad 
oogsten. Ook dit jaar (1981)  hebben de planten uitbundig gebloeid tussen 
half mei en half juni en ik hoop ook dit jaar weer zaad te kunnen oogsten. 
De zaailingen groeien het eerste jaar niet snel. Men moet ervoor waken, 
dat ze in de eerste winter niet verdrogen. Daarna gaat het sneller.
De beide grootste planten in mijn collectie vullen momenteel een 9 cm pot. 
De zaadhandel vroeg de eerste jaren exorbitante bedragen voor een paar 
zaadjes van M. carmenae, maar gezien het gemak, waarmede zaad te win
nen en op te kweken is, zal het zeker niet lang meer duren voordat M. carme
nae een populaire plant is in cactusverzamelingen.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuw/eusen

Studiegroep voor Succulente planten
Op de Algemene Vergadering in mei 1981 is de wens besproken te komen 
tot een landelijke studiegroep voor Succulente planten 
Een aantal liefhebbers willen discussiëren over nieuwe opvattingen inzake 
de systematische indeling der planten. Anderen willen graag wegwijs ge
maakt worden over het hoe en waarom, over het voor en tegen van steeds 
weer nieuwe namen. Liefhebbers met voorkeur voor een bepaald geslacht 
kunnen hun ervaringen en inzichten kenbaar maken, waarbij een aantal 
planten getoond kunnen worden.
Een voorlopig programma ziet er als volgt uit.
1. In hoeverre heeft Ritter gelijk als hij stelt dat veel soorten Lobivia's terug 

gebracht moeten worden tot één soort met variaties.
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2. Hoe denken we over de indeling der Cactaceae in kleine geslachten, 
door Britton en Rosé begonnen en voortgezet door Berger-Werdermann- 
Backeberg en anderen.

3. Moeten we terug naar veel grotere geslachten met ondergeslachten zo
als gepropageerd door Rowley-Friedrich-Donald-Buining.

4. Kan een indeling volgens phylogenetisch systeem (stamgeschiedenis der 
planten) zoals Buxbaum heeft aangegeven de enige en voor altijd gel
dende grondslag vormen voor een indeling der Cactaceae. Een opvatting 
reeds bestreden door J.A. Janse en Daniker op het eerste congres van 
het I.O.S. 1 950 in Zürich. Op dit congres onderstreepte H.M. Roan de 
vrijheid van gedachte en van het geschreven en gesproken woord.

5. Kunnen R.E.M. en andere vergrotingen van pollen en zaden met zeker
heid aangeven tot welk geslacht een plant behoort.

6. Welke betekenis heeft de karyosystematiek (het bepalen van de chromo
somentallen) en de biochemie voor de indeling der geslachten.

7. Het blijkt dat liefhebbers grote invloed hebben over het wel of niet aan
vaarden van allerlei theorieën door de keuze van de boeken die ze ko
pen. Backebergs Kakteenlexikon wordt nog steeds goed verkocht, nu 
ook in het Engels vertaald.

Natuurlijk kunnen ook vragen van alle dag besproken worden.
Het bestuur van Succulenta zou graag met serieuze liefhebbers een eerste
bespreking willen houden half april. Opgave bij: H. Rubingh, Valeriaanstraat
1 93, 3765 EN Soest, tel. 02155-12074.

Discocactus horstii (en een eenvoudige manier 
om 's avonds of 's nachts te fotograferen)

AT DE LANGE

Ik ben sterk geïnteresseerd in het geslacht Discocactus. Zoals met de 
meeste van mijn andere cactussen het geval is, probeer ik om, als het 
maar enigszins mogelijk is, Discocactussen van zaad op te kweken. Jam
mer genoeg zijn zaden van dit geslacht erg moeilijk verkrijgbaar. De serieu
ze liefhebbers van het geslacht Discocactus zullen dit ook al wel ervaren 
hebben. Het is daarom dat ik als alternatief steeds op zoek ben naar vol
wassen planten als potentiële zaadbronnen, mits dit financieel mogelijk is 
en vooropgesteld dat ik vanuit Zuid-Afrika geschikte planten in Europa kan 
aankopen. Gewoonlijk zijn helaas de aangeboden planten reeds lang uitver
kocht als mijn bestelling bij de leveranciers belandt. Niettemin is het me 
toch gelukt om enkele volwassen planten te verkrijgen, waaronder een 
geënte D. horstii.
Als doel heb ik mij gesteld om van elke volgroeide cactussoort, die in bloei 
staat, een kleurendia te maken voor identificatie-doeleinden. De soorten die 
overdag bloeien fotografeer ik in het volle zonlicht. De nachtbloeiers leve
ren soms meer problemen op. Weliswaar zijn de bloemen van de meeste 
geslachten van nachtbloeiers 's morgens nog open, zodat men er toch een 
goede opname van kan maken, doch Discocactus is de uitzondering op de 
regel.
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Discocactus araneispinus Foto van de schrijver

De opmerkzame lezer heeft gezien dat de foto op p. 17 van het januarinummer van Succulenta Discocactus horstii voor
stelt. De redactie biedt zijn verontschuldigingen aan voor deze fotoverwisseling.

's Ochtends zijn de bloemen al zover verwelkt dat men er geen aanvaard
bare dia meer van kan maken. Bovendien tracht ik steeds de bloemen te 
bestuiven om zodoende aan het zo kostbare zaad te komen. Nu heeft de 
ervaring mij geleerd dat van bloemen die pas 's morgens bestoven worden, 
geen succesvolle bevruchting verwacht mag worden. Ongelukkigerwijs kan 
men niet eerst de bloemen bestuiven en daarna fotograferen, aangezien in 
de meeste gevallen de bloemen opengesneden moeten worden om de 
stampers en de meeldraden te kunnen bereiken.
Om toch zowel te bestuiven als te fotograferen staan ons twee wegen ter 
beschikking. Eerstens kan men trachten het bloeiritme van de plant - tijde
lijk - te veranderen door de plant, zodra de bloemknoppen uit het cephali- 
um te voorschijn komen, 's middags in het donker te zetten. Als men geluk 
heeft zullen de bloemen laat in de namiddag geheel geopend zijn zodat de 
bloeiende plant dan nog bij zonlicht gefotografeerd kan worden. Met deze 
methode heb ik niet zo veel succes gehad. De bloemen ontplooien zich niet 
zo mooi zoals dat op een natuurlijke wijze het geval zou zijn. Voorts kwam 
het nogal eens voor dat twee planten waarvan de knoppen zich op gelijke 
wijze ontwikkelden, na het in het donker plaatsen, op verschillende dagen 
bloeiden. Zonder die kunstmatige ingreep zouden zij ongetwijfeld op het
zelfde tijdstip gebloeid hebben. Door het ongelijktijdig bloeien kan men een 
eventuele zaadwinning gevoeglijk vergeten.
Wat het fotograferen betreft: tot nu toe is het me met bovengenoemde me
thode alleen gelukt een goede opname te maken van D. estevesii (zie Suc
culenta, februari 1981).
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In de tweede plaats kan men de bloemen zich op de normale wijze laten 
ontwikkelen en dan de bloeiende plant fotograferen met behulp van foto- 
lampen of van flitslicht. Om ongewenste contrasten te vermijden dient men 
twee of meer fotolampen te gebruiken. Dit wordt een vrij kostbare geschie
denis en bovendien moet men zeer snel werken. De fotolampen stralen zó
veel warmte uit dat de tere bloemen al snel verwelken. Het alternatief is 
dan: flitsen.
Ook hierbij stuiten we op het probleem van de sterke contrasten als we één 
flitsapparaat gebruiken. Twee of meer electronenflitsers gebruiken om de 
zware contrasten af te zwakken, wordt ook een dure grap en deze werkwij
ze is bovendien te ingewikkeld om mechanisch en optisch goed te functio
neren. Vervolgens kan men een flitsapparaat in combinatie met spiegels 
toepassen. Het is echter erg moeilijk om de spiegels zodanig te plaatsen 
dat er een goede weerkaatsing van het flitslicht gegarandeerd is. De flits 
zelf is nutteloos om te controleren of de lichtweerkaatsing correct is. Ge
bruikt men een andere lichtbron om de weerkaatsing, dus de plaatsing van 
de spiegels te controleren, dan moet men er absoluut zeker van zijn dat 
men nadien het flitsapparaat op precies dezelfde plaats en in exact dezelfde 
richting opstelt. Alle moeite is anders vergeefs geweest.
Uiteindelijk heb ik de volgende techniek ontwikkeld en daarmee prachtige 
resultaten bereikt. De werkwijze is bovendien heel eenvoudig. Volgens de 
gebruiksaanwijzing van mijn electronenflitser moet bij handbediening ('ma- 
nual' in plaats van 'automatic') het apparaat op een afstand van 1 meter 
van het onderwerp gehouden worden bij een lensopening van F 1 6. Nu ga 
ik als volgt te werk:
1 . De plant en de achtergrond worden op de normale wijze opgesteld.
2. De camera wordt (op statief) opgesteld en - voorlopig met een grote lens

opening - scherp ingesteld, waarbij ik er voor zorg dat het onderwerp 
zoveel mogelijk beeldvullend is. Ik werk daarbij in een kamer met de ge
wone huiskamerverlichting. Als het nodig is kan de kamer geheel ver
duisterd worden.

3. Om voldoende scherptediepte te krijgen verklein ik vervolgens de lens
opening tot F 1 6. Nu controleer ik met een zaklamp of alle zwak belichte 
plekjes van het onderwerp goed scherp op de dia zullen komen.

4. ik stel nu de sluiter van de camera op B (tijdopname) en verduister de 
kamer met uitzondering van een (deel van een) venster om nog een ge
ringe hoeveelheid licht van sterren of maan binnen te kunnen laten. Het 
is nacht! Deze zeer geringe lichtinval is net voldoende om na een paar 
minuten, als mijn ogen aan het duister gewend zijn, de voorwerpen in 
de kamer te onderscheiden. Ik druk daarna de sluiter met behulp van de 
draadontspanner open en draai de vastzetschroef op de ontspanner aan 
zodat de lens blijft openstaan.

5. Nu laat ik de electronenflitser telkens één keer flitsen in elk van de posi
ties I, II en III zoals op de schets is aangegeven. Daarna draai ik de vast
zetschroef weer los zodat de sluiter gesloten wordt. De opname is dan 
gemaakt.

In positie I van de schets is de flitser rechts voor het onderwerp, ongeveer 
30° boven het onderwerp en naar schatting 1,1 0 m daar vandaan. In po
sitie II bevindt de flitser zich recht voor het onderwerp en onder een hoek 
van ongeveer 40° er boven. De afstand tot de plant bedraagt ca. 1,60 m. 
In positie III is de flitser links voor het onderwerp, onder een hoek van ca. 
50° en naar schatting 2,10 m er van verwijderd.
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Nu weer terug naar de plant op blz. 1 7 van het januarinummer. 
Discocactus horstii is naar mijn mening het juweeltje onder de Disco's. 
Van alle soorten heeft hij het kleinste plantelichaam, maar in verhouding tot 
de plant beslist de grootste bloemen. Als de plant bloeit is de delicate geur 
op 50 m afstand in de buitenlucht waar te nemen. Dat ik niets overdrijf 
toont de volgende - lyrische - ontboezeming.
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Op een morgen was ik gaan kijken of er al bloemen bij mijn Disco's te voor
schijn aan het komen waren. Er was echter nog niets te zien. Diezelfde 
avond ben ik, tegen mijn gewoonte in, niet meer gaan kijken. Later, het 
was toen al nacht, ging ik het huis sluiten en toen, bij de achterdeur, rook 
ik ineens die wonderlijke geur, delicaat maar aanlokkelijk. Nieuwsgierig 
ging ik, gewapend met een zaklamp naar de kas. Slechts één enkele licht
bundel, slechts één blik was voldoende: hij bloeide! Welk een wonder! 
's Morgens was er nog geen bloemknop te zien geweest en 's avonds was 
er de volledig geopende bloem in al zijn glorie. Keer op keer, steeds als er 
een Discocactus bloeit, raakt men in vervoering. Ongeveer hetzelfde ervaar 
ik als ik het boek 'Discocactus' ter hand neem; telkens als ik het boek door
blader lijkt het of het bloeit, zoals de Disco's zelf doen. Helaas kan ik geen 
hulde meer brengen aan de auteur, A.F.H. Buining, maar aan alle mede
werkers ervan, genoemde en niet genoemde, zeg ik: BAIE DANKIE. Het is 
een pronkstuk voor de cactusliteratuur en zelfs ver daarbuiten.
Greenstraat 55, Parktown 0084, Pretoria, Rep. Zuid-Afrika 
Vertaling: Arie de Graaf

Een zeer geslaagde cactusreis 
naar de Costa Brava, Spanje

G. DE LANGE

Na een heerlijk verblijf in Spanje, waar we volop hebben genoten van schitte
rende tuinen met exotische planten, stralende zon en een prima verzorging in 
een heel goed hotel, moet mij eerlijkheidshalve het volgende van het 
hart. Allereerst had ik het vermoeden dat op'deze reis de niet-cactofielen, 
zoals mijn vrouw en de wederhelften van de andere leden van onze groep, 
niet zo erg aan hun trekken zouden komen. Welnu, die vrees bleek al gauw 
volkomen ongegrond. Het programma was namelijk zó gevarieerd, dat het 
voor iedereen - cactus- of succulentenliefhebber of geen van beide - elke 
dag wel iets bijzonders bood, b.v.: een zonovergoten prachtig strand vlak 
voor de deur van het hotel; een bezoek aan een nachtclub met een interna
tionaal showprogramma; een dagje ''Barcelona-kijken'' met de Santa Maria 
in de haven, de gezellige bloemen-, vogel- en dierenmarkt; een gastvrij ont
haal bij een modeshow; een mini-cruise over de Middellandse Zee (het wa
ter is echt zo blauw) en daarna een bezoek aan een wijnproeverij.
Dan waren er natuurlijk de reeds geplande bezoeken aan de botanische tui
nen: Pinya de Rosa van Riviere de Caralt, Mar y Murtra en de Stedelijke 
Succulentenverzameling van Barcelona. Collecties die elk op zich reeds de 
toch wel pittige busreis volkomen rechtvaardigden. Onvoorstelbaar hoe 
goed cactussen daar in de open lucht aan de Costa Brava groeien en bloei
en. Er werd dan ook enthousiast gefotografeerd en gefilmd. Niet vaak krijgt 
men de gelegenheid dit te doen in zulk een schitterend natuurlijk décor. 
Indrukwekkend was ook het bezoek aan Chavisa in San Gines de Vilasar, 
een der grootste cactuskwekerijen van Europa, waar meer dan tienmiljoen 
planten op hun toekomstige eigenaars stonden te wachten. Twee grote 
kassen waren hier gevuld met de enorme privé-verzameling van de eige
naar, die ons persoonlijk rondleidde en af en toe met gulle hand plantjes 
uitdeelde; in afrekenen had hij geen zin, het was siësta...
Na een bezoek aan Cactus Braso, te Vilasar de Mar was de heer Braso zo 
vriendelijk ons te begeleiden naar de privé-verzameling van een van zijn
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zeer goed gesitueerde relaties. Deze had om zijn huis een paradijs gescha
pen voor de cactusliefhebber. Metershoge cactussen, zeldzaam gaaf, ston
den hier opgesteld, afgewisseld met enorme exemplaren van grusonii's 
enz. Onvergetelijk mooi. Dit zijn collecties die je zonder de heer Sterk als 
reisleider beslist niet te zien krijgt.
Daarom is één ding wel duidelijk geworden op deze reis: om een cactustrip 
als deze te doen slagen, moet je alles mee hebben, vooral de heer Sterk uit 
Helmond. Namens de hele club meneer Sterk: Bedankt voor deze geweldi
ge ervaring.
Op de Bouwen 27, Joure 
(Voorz. Succulenta Fryslênl

Een nadere kennismaking
met Melocactus giganteus Buin. & Bred.

P. BRAUN

Deze hoort tot de mooiste, maar geldt tevens als een van de moeilijkste 
soorten uit het geslacht Melocactus, welke in 1 968 door Buining en Horst 
werd gevonden. Nadien werd deze soort nog enige keren door Buining, 
Horst en Uebelmann op de vindplaats bezocht. Maar ook via Warras kwam 
deze plant naar Europa. De soortnaam giganteus (= de grootste) is thans 
niet meer helemaal van toepassing. Want intussen werden nog andere 
soorten in de natuur met grotere afmetingen aangetroffen. Als voorbeelden 
daarvan dienen hier Melocactus levitestatus Buin. & Bred. en Melocactus 
warasii Pereira & Buenecker genoemd te worden. Maar niettemin kan Me
locactus giganteus op de groeiplaats een hoogte van ruim een meter be
reiken. Daarbij verliezen die grote exemplaren meestal houvast aan de 
grond, vallen dan om en groeien op hun zijkant verder. Deze planten wor
den tot ongeveer 20 cm breed en groeien dan meer zuilvormig. De cepha- 
lia (=  wollige kop waaruit de bloemen ontspruiten, Red.) worden pas op 
veel latere leeftijd gevormd, nl. eerst bij een planthoogte van ca. 30-50 cm
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Melocactus 
giganteus 
Buin. et Bred.

Foto van de 
schrijver

en die cephalia worden zelf tot 30 cm hoog. In de eerste jaren groeien de 
cephalia evenwel zeer langzaam in de breedte en wel tot ca. 1 0 cm <b. De 
ongeveer 1 5, zeer duidelijk gevormde ribben hebben een vrij scherpe kant 
en bij de oudere exemplaren staan ze spiraalvormig. De roodachtig grijze 
doorns zijn tamelijk kort, buitengewoon sterk en krachtig, dik en hard. Rond 
de ca. 15-17 mm lange middendoorn staan de ongeveer 8 randdoorns 
klauwachtig ingeplant.
Deze uitzonderlijke vormkenmerken tonen duidelijk aan dat deze soort ver
want is met Melocactus zehntneri (Br. & R.) Werd. (emend. Buin. 1 974). 
Maar toch kan Taylor's uitspraak: ' ' Little more than a variety... (=  weinig 
meer dan een variëteit)" niet staande gehouden worden. Want op grond 
van een lange, aardrijkskundige scheiding heeft Melocactus giganteus zich 
tot een goed herkenbare en erfelijk goed gefixeerde soort ontwikkeld. Het
geen ook bij zaailingen onder Europese cultuuromstandigheden tot uitdruk
king komt. En niet alleen door enkele, toegegeven wat minder belangrijker
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verschillen in uiterlijk laat zich Melocactus giganteus van Melocactus 
zehntneri onderscheiden, maar vooral vanwege de structuur van de bloem. 
In tegenstelling met Melocactus zehntneri is de bloem van M. giganteus 
zelfsteriel (d.w.z. de bloem kan niet met eigen stuifmeel bevrucht worden, 
Red.) en dus bepaald hoger afgeleid. Opvallend is de sterk teruggebrachte 
bloembuis met slechts kleine, betrekkelijk korte en in tegenstelling tot Melo
cactus zehntneri, spatelvormige bloembladen. De buitenkant van het on
derste gedeelte van de bloem (receptaculum) is bijna kaal, van slechts eni
ge schubben voorzien, die meestal vergroeid zijn. De meeste tussenknopen 
zijn teruggebracht of helemaal naar boven tot de bloemopening verscho
ven. In het algemeen is de bloem zeer kort en komt zelden boven het op
pervlak van het cephalium uit. Dit laatste geschiedt hoogstens bij exempla
ren met een kleine bloeikop en bij vochtige temperaturen.
Aardrijkskundig gezien zijn de naaste verwanten Melocactus curvicornis 
Buin. & Bred. in het zuiden, en Melocactus species HU 422  in het noor
den. Het verspreidingsgebied van M. zehntneri ligt nog verder naar het 
noordoosten. M. giganteus groeit op de typevindplaats op 520 m boven 
de zeespiegel op de Serra do Santo Inacia. De planten groeien daar bijna 
onbeschut op een rotsachtig terrein dat overwegend uit kwartsiet bestaat 
dat roodachtig getint is. Ook vonden we M. giganteus verder naar het 
noorden, vlak bij de Rio Sao Francisco, op kwartairterrassen met los 
gesteente, dat overwegend bestaat uit licht kwartsiet en soms kalkhouden- 
de stenen.
Het vaderland van M. giganteus ligt zowel in het gebergte van de naar het 
noordwesten uitlopende Serra do Espinhaco als in het randgebied van de 
zuidelijke rivierafzettingen van de Rio Sao Francisco. Dit kwartsietgebergte 
wordt noordwaarts door de reusachtige, kalkhoudende sedimentbekkens 
van de Rio Jacaré en van de Rio Salitre gescheiden en duikt eerst weer op 
in de omgeving van Minas de Mimosa. Eerst hier groeien weer exemplaren 
uit de verwantschap met M. zehntneri en komen dan op regelmatige af
standen van elkaar tot bij Piaui en Pernambuco voor.
De beide onderbrekende sedimentbekkens kennen weliswaar een aantal 
Melocactuspopulaties, maar tot dusver werden er slechts soorten van an
dere verwantschapsgroepen aangetroffen. Daar tegenover houden de geo
logische en klimatologische omstandigheden in, dat tussen M. giganteus 
en M. curvicornis nog overgangsvormen aangetroffen worden.
Wat betreft de cultuur voor M. giganteus moet men de uiterste zorg be
trachten. De oorspronkelijke groeiplaats is zeer droog en buitengewoon 
heet. Zelfs tijdens de winternachten daalt de temperatuur nauwelijks onder 
20° C. Bij ons moeten ze dus op het warmste en zonnigste plekje in de 
kas staan. Op een rijkelijke watergift in de zomer zijn ze zeer gesteld, echter 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de grond van een grove, mineraalrij
ke en waterdoorlatende samenstelling is.

Literatuur:
1. Buining, A.F.H.: Melocactus giganteus Buin. et Bred. sp.n., Cact. Succ. Journ. US 4 5 :2 2 7 -2 3 0 . 1973
2. Buining, A.F.H.: Melocactus curvicornis Buin. et Bred. sp.n., Kakt. and Sukk. 22 (2): 33 -35  1972
3. Buining, A.F.H.: Melocactus zehntneri (Britt. & Rosé) Werd.Krainz, Die Kakteen 1 .7 .1974
4 Buining, A.F.H.: Melocactus in Brazil, Cact. Succu. Journ. US 46: 206 -212 . 1974
5. Derby, O.A.: The Serra do Espinhaco. J. Geology, 14: 374 -40 1 . 1906
6. Grabert, H.: Postmesozoische Entwasserungen und Oscillation am Ostrand des brasilianischen Schildes, Geol Rdsch. 
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7. Taylor, N P :  Notes on the Genus Melocactus (1): E. Brazil., Cact. Succ. Journ. GB 42 (3): 63-70. 1980
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Succulentenbescherm ing georganiseerd (I)

NICO VERMEULEN

In de vorige eeuw werden de bisons in Amerika nagenoeg uitgeroeid. De 
Indianen hadden vele eeuwen op bisons gejaagd zonder ze te bedreigen. 
Indianen doodden alleen wat ze voor hun voedsel nodig hadden. Het waren 
rijke blanken die voor hun plezier zoveel mogelijk bisons afschoten, als 
jachttrofee. Nu vindt iedereen die bisonjacht een schandaal. We keuren na- 
tuurvernietiging af, die slechts de pronkzucht van verwende mensen dient. 
Of niet soms?
Waarom kopen liefhebbers dan nog steeds importplanten die uit de natuur 
zijn geroofd? Waarin wijkt het verhaal van de succulenten af van dat van de 
bisons? Is het niet onze pronkzucht en trofeejacht die succulente soorten 
met uitsterven bedreigt? Moeten we niet af van de gedachte dat we onbe
perkt op de natuur kunnen parasiteren?
Het kan ook anders. De echte succulentenliefhebber bekwaamt zich in het 
kweken, ook van moeilijke of langzaamgroeiende soorten. Om aan zaden te 
komen zullen we de natuurlijke bronnen aan moeten spreken. Daarbij moe
ten we ons de mentaliteit van de Indiaan eigen maken en niet méér nemen 
dan strikt nodig is. Wanneer alleen de kwekers planten importeren met het 
doel om daarmee zaden voort te brengen voor de liefhebbers is er niets aan 
de hand. De populaties zullen zich kunnen herstellen.
Het verzamelen van succulenten voor de massamarkt gaat heel anders in 
zijn werk. Hele populaties worden systematisch vernietigd. Herstel zal 
meestal niet meer optreden. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen 
verschillende soorten planten. Niemand zal het je kwalijk nemen wanneer 
je in Nederland een paardebloem uitsteekt, maar van de zwanebloem moet 
je afblijven. Zo is het ook met de succulenten. Bepaalde soorten zijn onuit
roeibaar. Helaas is de handel juist niet in die soorten geïnteresseerd. De 
handelaren zoeken de zeldzame, langzaamgroeiende soorten die in geïso
leerde populaties groeien. De schaarsheid bepaalt de waarde. Meer dan 
honderd jaar oude zeldzaamheden kwijnen in korte tijd weg op vensterban
ken en in kasjes. Wat een schande!
De meeste importen sterven snel. Dat komt omdat het beschadigde wor
telstelsel van oudere planten zich slecht herstelt, vooral in ons klimaat. Het 
komt ook omdat degenen die importen kopen meestal slechte kwekers zijn. 
Een goede kweker heeft de dure importen immers niet nodig. Hij of zij ge
niet van de groei van zelfgezaaide plantjes.
De handel in importen bedreigt niet alleen de natuurlijke gevarieerdheid, 
maar ook onze hobby. Wanneer de plundering doorgaat zullen vele soorten 
uitsterven. De kans is groot dat ze vroeg of laat uit de verzamelingen ver
dwijnen. De succulentenhobby is sterk onderhevig aan mode. Soorten die 
in een bepaalde tijd razend populair zijn, worden later door iedereen verge
ten. En er hoeft maar een energiecrisis te komen om de meeste verzamelin
gen te vernietigen.

Zelfs wanneer een soort niet helemaal uitsterft, lijden de echte hobbyisten 
onder de plunderzucht van anderen. De planten worden zo zeldzaam en de 
natuurbescherming moet zo streng worden dat de kwekers en echte lief
hebbers moeilijk of helemaal niet meer aan plantenmateriaal en zaden kun
nen komen. Ook hier gaat de vergelijking met de bisons weer op: de India
nen mogen nu geen bisons meer schieten. Het is dus ook puur vanuit het
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Voorjaar 1979 nam de douane op het vliegveld van Frankfurt 3700 illegaal ingevoerde en illegaal geroofde Mexicaanse 
cactussen in beslag. De plunderaars waren deelnemers aan een zogenaamde 'cactusstudiereis'.

Een kruiwagen met een deel (minder dan de helft) van de planten uit de koffers van één van de reizigers.
Foto: Dr. Wilhelm Barthlott

Oude exemplaren van de zeldzame Strombocactus disciformis uit de bagage van één deelnemer aan de 'cactusstudie- 
reis'. Het zijn 46 exemplaren. Foto: Dr. Wilhelm Barthlott

belang van de hobby geredeneerd, van groot belang dat de handel in na- 
tuurimporten wordt stopgezet.
Het uitsteken van natuurlijke populaties is niet de enige bedreiging van de 
succulenten. Ook cultiveren van gronden bedreigt de soorten. Handelaren 
in natuurimporten rechtvaardigen hun gedrag door ons voor te houden dat 
ze voor de bulldozers uit hollen om de planten te redden. Zeker voor wat 
betreft de langzaamgroeiende Mexicaanse cactussen, die veel worden ver
handeld, gaat dat niet op. Ze groeien in afgelegen gebieden die juist het 
minst door de bulldozers worden bedreigd. Smoesjes dus.
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JAAROVERZICHT LEDENADMINISTRATIE OVER 1981

Aantal ingeschreven leden 1-1-’81 Nieuw ingeschreven 31-12-’81
Afdelingsleden 1.685 88 1.594
Verspreide leden
(gratis abonn. inbegrepen) 1.610 213 1.436
Belgische leden 298 67 310
Overige buitenlandse leden 185 18 182

Totaal 3.778 439 3.522

Afschrijvingen gedurende 1981 gratis abonn. wanbetalers op verzoek
afdelingsleden - 40 139
verspreide leden 53 91 296
Belgische leden - 42 13
overige buitenlandse leden - 16 5
Totaal 53 189 453 = 695

Daar het totaal aantal afgeschreven leden 695 bedraagt, het aantal nieuw ingeboekten 439, lijdt 
de vereniging een verlies van 256 leden. Overigens geeft het aantal van 3.522 ingeschrevenen niet 
het aantal betalende leden aan, hierin zijn de gratis abonnementen nog begrepen, die als volgt
onderverdeeld zijn:
regelmatige adverteerders (bewijsnummer) : 9
afdelingsbibliotheken : 25
verenigingsbibliotheken : 3
archief vereniging : 4
vaste medewerkers/schrijvers : 9
ruilabonnementen : 14

Een aangeboden gratis jaarabonnement aan een aantal bibliotheken hier te lande liep op een 
teleurstelling uit, weshalve dit per 31-12-’81 werd ingetrokken.
Uit de afschrijvingen der leden blijkt duidelijk dat in vele gevallen de extreem hoge verwarmings- 
kosten hierbij een grote rol spelen, zodat ook de toekomstverwachtingen in dit opzicht een som
ber beeld blijven geven.
Uit dit overzicht is de band weer te bespeuren die de afdeling met zijn leden verbindt; het over
grote deel van degenen die hun lidmaatschap hebben opgezegd is namelijk onder de verspreide 
leden te vinden.

Toch is het aantal liefhebbers wat niet aangesloten is bij een afdeling, nog te hoog; er zouden 
wegen moeten worden gevonden om hen van de voordelen van een aansluiting bij een afdeling 
te overtuigen. Voldoen de afdelingen soms niet aan de gestelde verwachtingen? Het kan geen 
onbekendheid zijn, ieder nieuw ingeschreven lid wordt volledig op de hoogte gesteld van het 
bestaan, het doel en de werkwijze der afdelingen.
Er blijven nog een aantal problemen; o.a. de beperkte ruimte voor de adressering, die door het 
I.A.N. te Venlo wordt bepaald. Vooral voor buitenlandse leden kan dit soms tot een te beperkte 
dan wel onvoldoende adressering leiden, met alle vervelende gevolgen voor het betrokken lid, en 
het "klachtenbureau” , de ledenadministratie!
De overname der verstrekte gegevens door het I.A.N. is vrij nauwkeurig, maar niet foutloos, zodat 
elke verwerkte mutatie na terugontvangst nogmaals dient te worden gecontroleerd.
De afdelingen, die in januari de ledenlijst ter controle kregen toegezonden, hebben dit op een 
enkele uitzondering na, vlot afgewerkt; hierbij nogmaals mijn dank voor hun medewerking. De 
noodzaak van de controle blijft bestaan; in verband hiermee wijs ik enkel maar op leden die we
gens het niet voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging door ons zijn afge
schreven, maar nog steeds als afdelingslid te boek staan!
De samenwerking met het dagelijks bestuur en de ledenraad kan uitstekend worden genoemd, ik 
weet dat het vele, hieraan verbonden werk door hen wordt gewaardeerd.
Rest mij nog het verzoek om Uw medewerking te willen blijven geven, die nu eenmaal onontbeer
lijk is wil dit onderdeel van onze vereniging goed blijven functioneren.

Middelburg, 31 december 1981 
P. Dekker

2



NOTOCACTUS 4

In de serie brochures voor Notoliefhebbers is nu het 4e deel verschenen, samengesteld door J. 
Theunissen. Het is eigenlijk een logische voortzetting van Notocactus 2, waarin een opstelling 
van allerlei artikelen over Notocactussen sinds 1819 werd aangeboden. De nieuwe brochure biedt 
op 114 bladzijden fotokopiën van de belangrijkste oude beschrijvingen van soorten, die we nu bij 
het geslacht Notocactus rekenen. Het heeft de samensteller ruim 1 'h  jaar moeizaam speurwerk 
gekost om deze artikelen, die ten dele zeer moeilijk zijn terug te vinden, bij elkaar te brengen. De 
brochure doet geen aanspraak op volledigheid, de samensteller ziet zijn bijdrage als een eerste 
aanzet om op soortgelijke wijze alle literatuur, die er op het gebied van Notocactussen waar ook 
ter wereld is verschenen, bij elkaar te brengen. Voor werkgroepen en serieus geïnteresseerde no- 
toliëfhebbers is de brochure onontbeerlijk.
De brochure wordt uitgegeven op het formaat A-4 door Internoto. Voor leden van Internoto kost 
zij (incl. porto) f 22,--, voor niet-leden f  25,--. U kunt de brochure bestellen door storting op Giro
nummer 2083226 van INTERNOTO te Oud-Gastel.
De brochure wordt U dan binnen enkele weken toegestuurd vanuit Duitsland. De vroegere bro
chures zijn geheel uitverkocht.

Horst Gantar

EVENEMENTEN

20 maart 
8 mei 

15 mei 
15 mei
20- 23 mei 
4-17 juni

5 juni
21- 22 augustus: 
28 augustus

4 september : 
11 september :

Ledenraadsvergadering Succulenta 
Vergadering Internoto 
Algemene Ledenvergadering Succulenta 
Cactusbeurs afd. Amsterdam te Amstelveen 
Tentoonstelling Leuchtenbergia
Tentoonstelling afd. Amsterdam in de Hortus van de Universiteit van Amster
dam.
Ruilbeurs afd. Dordrecht te Zwijndrecht
Tentoonstelling Afd. Noord- en Midden Limburg in de Jochum Hof 
Beurs te Zutphen 
Beurs te Nijmegen 
Ruilbeurs van het Noorden

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t /o  528 (Geelvink- 
steegf, Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

SUKKULENTENTUIN

FAM.VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING:
5 APOROPHYLLUMSOORTEN 

voor f 25,--
Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f  3,50.
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CLICHÉFONDS

Nu de grootste drukte voorbij is, lijkt het nuttig even terug te zien op de gang van zaken in dit 
seizoen.
Het aantal bestellingen is tot dusver kleiner als vorig jaar, terwijl per bestelling ongeveer 10% 
minder zaden werden besteld.
Door een drukfout in de bestellijst heeft een groot aantal leden een te klein bedrag overgemaakt. 
Het stemt tot dankbaarheid, dat het merendeel van de bestellers op ons verzoek het resterende 
bedrag over te maken spontaan positief heeft gereageerd.
Wij moeten voorts onze welgemeende excuses aanbieden, omdat drie in de zaadlijst genoemde 
soorten aan niemand konden worden verzonden. Door overmacht ontving onze leverancier de 
Nrs. 23, 25 en 112 niet. W ij hebben naar vermogen hiervoor zaden verzonden uit de vervangende 
nummers.
Enkele soorten, die als vervangnummers bedoeld waren en waarvan dus slechts een geringe 
voorraad aanwezig is kunt U alsnog bestellen. De porties bevatten 20 zaden en kosten f 0,60 per 
portie.
U kunt gebruik maken van de bestellijst uit het decembernummer of de gewenste nummers op 
een vel papier schrijven en naar ons opzenden. Toezending volgt na ontvangst van het verschul
digde bedrag op Postgiro 14465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds te Venlo.
548 Lobivia cardenasiana Rausch
549 Lobivia pseudacachensis cinnabarina Backbg.
550 Lobivia quiabayensis Rausch
551 Mammillaria estebanensis Linds
552 Mammillaria flavicentra Backbg.
553 Melocactus brongiartii
554 Ritterocereus griseus (Haw.) Backbg.
Voorts zijn nog zaden voorradig van de hieronder genoemde soorten uit de zaadlijst in het de
cembernummer. Deze soorten kunnen alle besteld worden voor f  0,60 per portie of voor f  2,- 
voor vijf porties van dezelfde soort.
Geeft U wel voldoende vervangers op, omdat de voorraad van sommige soorten niet erg groot 
meer is. Ook de in het decembernummer genoemde porties van 1000 en 10.000 zaden zijn nog 
verkrijgbaar.
Van de volgende nummers zijn nog zaden verkrijgbaar:
2 t/m 9, 14, 17 t/m 20, 24, 27, 29, 30, 32 t/m 34, 36, 37, 39 t/m 50, 54, 57 t/m 74, 76, 82, 84, 86 t/m 95, 
97 t/m 100, 102 t/m 105, 107 t/m 111, 113, 114, 116 t/m 118, 120 t/m 128, 132 t/m 157, 159, 161 t/m 
168, 170, 173, 175, 177 t/m 181, 184 t/m 212, 214 t/m 230, 232 t/m 234, 242, 245, 246, 248, 249, 251, 
254 t/m 258, 260 t/m 263, 265 t/m 267, 269, 270, 272, 273, 275 t/m 282, 284 t/m 288, 286a, 290 t/m 
292, 298, 300, 301 t/m 307, 304a, 309, 311 t/m 316, 312a, 318 t/m 325, 327 t/m 354, 358 t/m 360, 362 
t/m 369, 372 t/m 377, 379 t/m 383, 386 t/m 391, 393 t/m 403, 405 t/m 411, 414 t/m 417, 419 t/m 424, 
426, 428 t/m 450, 452, 454 t/m 456, 458 t/m 464, 466 t/m 471, 473, 475, 477 t/m 495, 497 t/m 500, 502 
t/m 504, 506, 507, 511, 513a, 514, 516 t/m 518, 520 t/m 528, 530, 537 t/m 541, 543, 544.

J.A. Schraets, Beheerder Clichéfonds, 
Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo

Cactussen
Aloes K e e s  en M a rt in e  B o s
Coniferen
T illandsias andere succulenten
Uitzonderlijke boeken cactussen
Succulenten Kanaalweg 16,
Bromelias 1749 CE SCHOORLDAM
Over diverse onderwerpen (Warmenhuizen)
Exotica Tel.: 02269 - 2694
Kamerplanten
Epifyten L ie fh eb be rs
NATUUR & BOEK Elandstraat 58 zijn de  he le  w e e k  w e lkom !
2513 GT Den Haag tel. 0 7 0 -6 4  62 77
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AFDELINGSNIEUWS

Programma’s.
Afdeling Amersfoort
22 februari : dHr Hanekamp met een lezing over Parodia’s

Samenkomst: MAVO-school, Verkeersweg 51, Harderwijk

Afdeling Amsterdam
19 februari : dHr Slikkerveer met een lezing over het geslacht Neochilenia

Samenkomst: zaaltje naast Prinsessekerk, Van Hallstraat 164, Amsterdam

Afdeling Arnhem
11 maart : voordracht met dia’s door Hr. Ruijsch.

De afdelingsavonden worden gehouden in de zaal van de Speeltuinvereniging 
Tuindorp (achter Floralaan 18) te Wageningen ’s avonds om 8 uur.

Afdeling Brabant-België
26 februari : ledengesprek over de bescherming van onze planten en inrichting van een hob- 

bykas
Samenkomst: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavoylei 118, Vilvoorde

Afdeling Dordrecht
4 maart : lezing over bestrijdingsmiddelen door de hr. J. de Vries.
1 april : lezing over erfelijkheidsleer door de hr. H. van ’t Zelfde.

Afdeling Gouda
18 februari : dHr Donkelaar met een lezing over vetplanten 
18 maart : discussieavond

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda om 20.00 uur.

Afdeling Groningen
18 februari : de dames Bonefaas, Evers en van Veen houden een verhaal over hun Spanje- 

reis
18 maart : Plantenverkoop door fa. Bos uit Schoorl.

Afdeling Den Helder
13 maart : Lezing over Euphorbia door Mevr. Beukema.

Film over Zuid Engeland en de Floralia 1981 door de Heer Witmer. 
Bijeenkomst in de kantine Gem. Plantsoenendienst Den Helder. Aanvang 13.30 
uur.

Voor-seizoenkorting 
SOLUS TUINKASSEN

.  i j 
- I '

2 I'  ►« 38’

SOLUS tuinkassen zijn, voor snelle beslissers NU TIJDELIJK NÖG 
VOORDELIGER.
Geheel volgens beroepstelers-normen gekonstrueerd uit duurzaam 
Zweeds aluminium Met op maat gesneden tuindersgias Gegarandeerd 
zorgeloos en levenslang kweekplezier 
Kies uit 9 verschillende modellen, van 5m* tot ISm?
De Hovenier stuurt u gratis een leerzame brochure 
MET PRIJZEN EN KORTINGEN Schrijf een briefje of bei

De Hovenier ^
Postbus 2186 
5001 CD Tilburg 
Tel.. 013-635618

de hov'/enier

ARBEITSKREIS FÜR 
MAMMILLARIENFREUNDE

(AfM)
Interesseert U zich voor Mammillaria’s? 
De AfM biedt U een tijdschrift met 6 afle
veringen per jaar, waarin talrijke foto’s, 
artikelen en veel informatie. Verder heeft 
de AfM instellingen voor de bemiddeling 
van zaden, stuifmeel, planten en bezit het 
een bibliotheek en een diatheek. 
Jaarabonnement DM 35,-, eenmalig en
treegeld DM 20,-.
Voor inlichtingen en aanmelding wendt U 
zich tot Rainer Pillar, Klaus Stürmer- 
strasse 13, 4500 Osnabrück, BRD.
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Afdeling Leiden
18 februari : d.Hr Kapaan met een lezing over de Nederlandse flora
18 maart : dHr Hoek met een lezing over Peru

Samenkomst: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Afdeling Utrecht
8 maart : dHr van Uijen met een lezing over Peru

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik.

Afdeling IJsselstreek
26 februari : te Zutphen, dHr Bongaards met een dialezing.

Afdeling Zeeland
26 februari : Jaarvergadering

Samenkomst: Herengracht 52, Middelburg.

Afdeling Zuid-Limburg
2 maart : ziektebestrijding, zaaien en verpotten.

Alle vergaderingen worden gehouden in het Gemeenschapshuis Hoofdstraat 12 
te Schimmert.

ATTENTIE

RUILEN ZONDER HUILEN 1982 

ATTENTIE

Doe (weer) mee met Ruilen zonder Huilen in 1982!
Alle informatie hierover vindt U in de gele pagina’s van het januarinummer van Succulenta. 
We rekenen op U! Het kan nog.

De medewerkers van RzH

Uitbreiding sprekerslijst:
De Heer J.R.P. van Hoey Smith, Groene Wetering 46, 3062 PC Rotterdam heeft aan zijn voor- 
drachtenlijst toegevoegd: nr. 8 Vegetatie Australië en Tasmanië.

TUINCENTRUM " A R I Z O N A ”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

6



VRAAG 
^  EN

AANBOD
Opgaven voor het Maartnummer moeten uiter- 
lijk 15 februari bij mevr. Smit zijn. Leden van 
Succulenta hebben per jaar recht op één gra
tis advertentie in deze rubriek. Alleen adverten
ties de liefhebberij betreffende worden opge
nomen.

Gevraagd: Contact met leden, die geïnteres
seerd zijn in Rebutia, Aylostera en Mediolobi- 
via om ervaringen, gegevens, en eventueel za
den en planten aan elkaar door te geven; en 
wie kan mij vertellen of er boeken en/of sten
cils zijn over deze cacti? Wie heeft voor mij te
gen vergoeding, de volgende planten: Rebutia 
margaretha Lau 550; eos R 333 (wit bloeiend); 
albopetinata R 312; Leucanthema R 305; den- 
sipectinat FR 758; nazareroensis R 305; den- 
Sluijs, Valeriusstraat 9, 6411 TH Heerlen. Tel. 
045-718225.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Te koop: a. een Graafland plantenkas, opbouw 
cederhout, electr. verw. met thermostaat, wa
terbak, en dubbele werkbakken, afm. 1.93 x 
3.35 m, hoog 2.08 m, en verlichting. Vraagprijs 
f 1500,-- (nieuw thans f  4700,--). 
b. Voor iemand met tuin aan het water: een 
compl. besproeiingsinst. bestaande uit: Jung 
klok-pomp (electr.), zw. aanvoerslang met 
kopp. en ca. 30 m pvc buizen met sproeinip- 
pels op 50 cm. Prijs f  200,-- (nieuw thans 
f 650,- -). Tel. 02526-72669 (Nieuw Vennep).

* * * * *

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan zaailingen 
of stekken van onverschillig welke Mammillari- 
a’s, Matucana’s, neoporteria’s en Oroya’s. 
Kosten worden vergoed. Aanbiedingen G. Rei- 
jerkerk, Keldermansstraat 13, 4724 AT Wouw. 
tel. 01658-2098.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijs t aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.
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Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U, 
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben- 

—  vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693

Duizenden
cactusweesjes

zoeken een goed tehuis.
KUNT U ZE DAT BIEDEN?

CACTUSKWEKERIJ

LAKERVELD
Lakerveld 89 - Lexmond

Tel. 03474 -1718

Voor mooie gezonde planten

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

hobbybenodigdheden
boeken

Alles voor het zaaien van Uw cacteeën
Kamerkasjes, zaaipannen, vierkante potten, zaaiverlichting, verwarmingskabel, schakelklokken, thermosta
ten, fungiciden, substraten, thermometers, etc.
Kent U onze nieuwe verzamelcatalogus literatuur met meer dan 100 Cacteeën, Orchideeën, 
Bromeliaceeën-, en tuinboeken?
Onze catalogus 81/82 en de verzamelcatalogus literatuur ontvangt U kosteloos op aanvraag (S.v.p. afzender 
duidelijk aangeven.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wüppertal 1 W-Duitsland

MUURKWEEKKASJES
IDEAAL VOOR KAKTUSSENN I EUW1 bijzonder fraa ie  a lum in ium /g las  
'  u itv . m et 2 openslaande deuren.

VAN f.375,- VOOR f.350 nog 1 m aand!
incl. B TW  en verzendkos-

____ ten. H et neusje van de
Z a lm . Ook ideaal als ka- 
m erkasje. D oor de op en
slaande deuren k u n t u 
overal qem akkelijk  b ij.
A f m .9 o x 6 3 c m , h.1 48  cm. 
Accessoires: Grondver- 
warm ingskabel v .a .f .9 0 ,-  
P etro l.kache ltje  v .a .f .6 5 ,-  
U itv . Po lythene over hou~< 
ten fram e  slechts f ,1 9 5 ,-

V A N  D E R  Z A L M
??10 A A  N O O R O 'V IJKFH M O U T Posthui / 
Wi-Shrmrte b2 TH 0?S?3 ?333 t»qq ??03

Karlheinz Uhlig 
Kakteen

053 Kernen i.R.
Rommelshausen
W.-Duitsland Lilienstrasse5

AANVULLING PLANTENLIJST 1981/82
A s tro p h y tu m  a s te r ia s  
E c h in o fo s s u lo c a c tu s

D M  10,- - 14,-

w ip p e rm a n n ii 12,- - 18,-
E s p o s to a  n a n a

*  15,- -2 4 ,-

F e ro c a c tu s  s ta in e s ii v. p ilo s u s 15,- -2 4 ,-

L o b iv ia  te g e le r ia n a ü 13,- - 15,-

M a m m illa r ia  m o e lle r ia n a 4,- - 10,-

M a rs h a llo c e re u s  th u rb e r i 10,- - 14,-

N o to c a c tu s  b u in in g ii 6,- -2 0 ,-

fu s c u s 8,- - 14,-

s c o p a  v. m a c h a d o e n s is 12,- - 16,-

P a ro d ia  a la c r ip o r ta n a 10,- - 16,-
p u n a e 10,- - 16,-
s u b te r ra n e a 10,- - 14,-

R it te ro c e re u s  p ru in o s u s 25,- -3 5 ,-
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Als liefhebbers in Nederland en België kunnen we het best meewerken aan 
het behoud van de soorten door de succulentenroof stop te zetten. Daar 
kunnen we zelf wat aan doen. We kunnen op een andere manier moeilijk 
een bijdrage leveren aan natuurbescherming in een ander werelddeel. Bo
vendien komt het wel erg huichelachtig over wanneer we bij regeringen 
van hongerlanden aandringen op natuurbeschermende maatregelen, terwijl 
we zelf verantwoordelijk zijn voor succulentenroof.

(slot volgt)
Kapelleweg  7, 3 9 4 5  LA  Cothen

De administratie van onze plantenverzameling (3)

R. NAUTA

C HET FOTO A RCH IEF
Het foto-archief van onze planten is veel moeilijker systematisch onder 
woorden te brengen, dan het systeem van de kaarten, waar iedere plant of 
groep van planten, op een eenvoudige en algemene manier gesorteerd en 
teruggevonden kan worden. Foto's worden op een andere wijze opgebor
gen dan dia's. Foto-negatieven vragen ook om een aparte plaats. Dan is er 
nog het probleem dat men meestal meer foto's maakt dan uitsluitend van 
planten die tot de eigen verzameling behoren. Een algemeen foto-register is 
noodzakelijk. Uitsluitend planten moeten het onderwerp voor dit register 
zijn.

Op een zekere dag maken we onze eerste foto of dia.
In het foto-register beginnen we met een algemene nummering.
Die eerste foto krijgt nummer 'F-1'.
We vervolgen in dit register met:
- Datum van opname van de foto.
- Aanduiding of het een zwartwitfoto, kleurfoto of dia is.
- De naam van de plant (zo volledig mogelijk).
- Nummerverwijzing naar het registersysteem van onze plantenverzame

ling (bijv.: PJ 81-22).
- Eventuele verwijzing naar de eigenaar, tentoonstelling of botanische tuin 

waar de foto van de bewuste plant genomen is.
- Nummerverwijzing öf naar de voorraad dia's die in een speciale opberg

doos op chronologische volgorde opgeborgen worden, öf naar bladzij 
zus-en-zo van ons foto-album.

NB: 1. Foto's laten we nooit ergens los liggen, maar behoren los-vast in 
een album bewaard te worden.
2. Negatieven moeten op precies dezelfde nummerorde als waarin de 
foto's in ons album voorkomen, in een aparte doos, enveloppe of voor
zichtig gehecht in een boek, worden opgeborgen.
Het F.-nummer moet op een rand met een dunne stiftpen vermeld wor
den.
3. Duplicaten van foto's moeten buiten de verzameling gehouden wor
den.
4. Zowel op de achterzijde van elke foto, alsook bij of onder de plaats 
waar de foto in het album bevestigd is, zal de naam van de plant èn 
het verwijzingsnummer naar kaartsysteem B vermeld moeten worden. 
Het F.-nummer moet ook vermeld worden.
5. Een dia wordt meestal ondersteboven in de projector geschoven.
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Dus zal elke notitie ook op de onderste-boven zijde moeten verschij
nen, omdat vaak het opbergsysteem ook projectie-gereed zijnde voor
raad is. Voor uitzoekdoeleinden is dus deze methode noodzakelijk. Ook 
hier verwijzing naar kaartsysteem B., naam en F.-nummer.
6 . Op een der laatste bladzijden van het F.-register wordt notitie ge
maakt van foto's of dia's die uitgeleend zijn.

D. HET ZAAIREGISTER
Zaaien is een apart vak. Er wordt gezaaid, nat gemaakt, soms komt er veel 
op, soms een heel klein beetje en soms niets.
We nemen voor dit werk een apart register.
Pas wanneer zaailingen op de daartoe dienende leeftijd uitgedund, ver- 
speend of geënt kunnen en zullen worden, en daarna in een definitieve be
huizing wortel kunnen schieten - wordt hun verschijning in ons A-register 
aangetekend, en daarna verder.
Ons zaairegister is als volgt opgebouwd:
a. Registernummer: volle jaartal met volgorde-nummer van dat jaar.
b. Zaaidatum.
c. Naam (familie, geslacht en soort).
d. Aantal zaden gezaaid (meestal een plus-minus getal).
e. Flerkomst van de zaden.
f. Aantal ontkiemde zaden, en percentage van het aantal wat gezaaid 

werd.
g. Cultuurnotities.
h. Bestemming der planten, voorzover ze niet in de eigen verzameling blij

ven. Voor een groot zaaisel moeten enkele regels voor dit registernum
mer gereserveerd worden.

i. Nummer en datum voor ons chronologische register (A.), voor die plan
ten die deel van de permanente verzameling gaan vormen.

E BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
Het valt buiten het bestek van dit artikel om een betoog te houden over 
catalogus-technieken en sorteer-systemen van boeken en tijdschriften. 
Succulenten-liefhebberij is een erg gespecialiseerde bezigheid.
In de meeste gevallen is de bibliotheek niet groot en blijft hij wel overzichte
lijk. Iedereen kan voor zich zelf wel een kataloog samenstellen van boeken, 
tijdschriften, belangrijke folders of zaadcatalogi. In ons kaartsysteem B 
moet echter wel een plaats gereserveerd worden voor aantekeningen be
treffende bekende of voorradige literatuur. Dit zijn dan meestal verwijzings- 
aantekeningen. Immers, onze plantenkaart uit systeem B is het centrum 
van onze administratie. Op die kaart moet dus vemeld worden in welk 
boek, en op welke bladzijde iets belangrijks geschreven is over de betref
fende plant. Slechts één regel zij hier vermeld, welke ons inziens belangrijk 
is. De notitie moet namelijk compleet en correct zijn en zonder te veel af
kortingen of verkortingen vermeld worden. Het is een hinderlijke gewoonte 
en vaak ook zeer verwarrend wanneer men de naam van een plant slechts 
aanduidt met de soortnaam.
Een Lithops optica wordt dan een 'optica' en een Notocactus leninghausii 
wordt meestal aangeduid met 'lening' of 'leninghausii'. Vooral waar groe
pen mensen, waarvan velen beginners zijn, dit soort identificeringstaal 
moeten aanhoren, verwerken en/of onthouden, is dit zeer onjuist en ver
warrend.
Dus de notitie omtrent een afbeelding of artikel van een zekere plant luidt
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als volgt:
(ten behoeve van Mammillaria pennispinosa Krainz):
'Succulenta 60:3, tevens kleurenfoto op voorblad'.
WiHowweg 109. Penh,II. Eersteneer 7100. R.S.A. (WOrdt VerVOlgd)

Rectificatie: De foto op p. 5 van het januarinummer van Succulenta is 
van de heer A. Buining. Zie ook p. 28 van dit nummer.

Lezers schrijven

J. CLAESEN

In het slotartikel over ''Cactussen en Hydrocultuur'', opgenomen in het ok
tobernummer van ons tijdschrift, doet de auteur ons vier middeltjes aan de 
hand om, bij het enten, de nodige druk uit te oefenen op het entstuk. Eén 
ervan werd als volgt omschreven: "Twee elastiekjes in elkaar haken, één 
om de ent vast te maken, het andere rond de onderstam achter de doorns 
haken". Aangezien deze toch wel interessante werkwijze niet algemeen 
verspreid is en, anderzijds, de hiervoor gedane beschrijving voor tal van le
zers nog al vaag zal zijn om de methode in de praktijk te kunnen omzetten, 
vond ik het nuttig de toestand even te verduidelijken met een tekening. 
Heel het gebeuren nog eens op een rijtje gezet:
Tekening 1): het ene elastiekje wordt in het andere gehaakt.

over entstof Scannen.

2)

over entstam. schuiven.

3)
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Tekening 2): het onderste elastiekje (met dubbele lus) wordt over de 
entstam gebracht en op de gewenste hoogte vastgezet. 
Het tweede elastiekje (het bovenste) wordt daarna in een 
opwaartse beweging over het entstuk gespannen.

Tekening 3): resultaat.
Het is een eenvoudige, vlugge en accurate manier om het entstuk vast te 
zetten. Bovendien kan de druk probleemloos naar wens geregeld worden, 
door het elastiekje dat rond de entstam zit, op- en neerwaarts te verplaat
sen. Alleszins het proberen waard en succes gegarandeerd, reeds bij de 
eerste poging!
Eendekkerlaan 22, 1150 St. Pieters-Woluwe, België

W at denkt U van ... ( 2 2 )

Gymnocakycium bruchii (Speg.) Hoss.

TH.M.W. NEUTELINGS

Dit sterk spruitende plantje is in staat na enige jaren tot een meerkoppige 
zode uit te groeien. In doorsnee wordt elke spruit niet groter dan 4 cm lang 
en 5 cm ©. Het plantelichaam heeft 10-12 kinloze ribben, waarop de 
knobbeltjes staan, met 10 of meer witachtige doorntjes. Soms zijn er ook 
middendoorns in de areolen zichtbaar.
Er zijn diverse vormen in deze soort, een zelfs met langere, afstaande 
doorns.
De hier afgebeelde vorm is een plant met een blauwige opperhuid. De 
bloem van deze vorm is naar mijn persoonlijke smaak het mooist. De kleur 
is schitterend rozeviolet en de bloemdekbladen slaan niet om. Dit in tegen
stelling met de groene vorm, die zeer lichtroze tot bijna wit bloeit en waar
van de bloemdekbladen wat ''rommelig'' gerangschikt staan. Dit blauwe 
exemplaar groeit, spruit en bewortelt ook gemakkelijker en sneller dan de 
groene soortgenoot. Voorts is de bloeiwilligheid beduidend groter, zoals op 
de foto duidelijk te zien is. Daaraan dient te worden toegevoegd, dat geen 
van de zijspruiten dat jaar (1 979) bloemen voortbracht. Over enige jaren 
kan zo'n zode een waar bloementapijt vormen. Het is een typische voor- 
jaarsbloeier. April is de maand waarin de bloei al inzet, soms zelfs einde 
maart. Is de bloei voorbij, dan zal tijdens de zomermaanden geen bloem 
meer tevoorschijn komen. De bloemen zijn uitzonderlijk groot gezien de af
metingen van het plantelichaam: 35 mm lang en 45 mm breed.
De cultuur ervan is vrij eenvoudig. Een lichte, zonnige stand doet dit exem
plaar goed. Ruime watergift na de bloei. Dus tijdens de groei. Een voedza
me grondsamenstelling bewerkstelligt tevens een uitbundige bloei het daar
op volgende voorjaar. Een bemesting die ook wat stikstof (N) bevat mag 
een paar maal tijdens de groeiperiode gegeven worden. Gezien het sterk 
spruitende karakter bestaat daaraan kennelijk behoefte. Dit plantje ver
draagt redelijk goed vocht. Tijdens de winterperiode is een absolute rust 
vereist. Lage temperaturen, net boven 0 ° C worden probleemloos verdra
gen. De watergift mag pas geleidelijkaan weer op gang worden gebracht, 
zodra de bloemknopjes in de maand februari of maart, naar gelang de zon- 
nigheidsgraad van het voorjaar, in het centrale groeipunt zichtbaar worden. 
Voor de vensterbankkwekers is dit een zeer aantrekkelijk exemplaar. Maar
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Gymnocalycium bruchii Foto van de schrijver

wel oppassen voor fel zonlicht rond de middaguren. In de winterperiode zo 
mogelijk in een koele doch vorstvrije ruimte de plant wegzetten, zodat dan 
gieten overbodig is.
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Dorstenia foetida (Forsk.) Schweinf.

J.C.A. MAGNIN

Het hier afgebeelde plantje is in het voorjaar van 1 980 gezaaid. Het zaad 
was afkomstig van G. Köhres uit Duitsland.
Snel na het ontkiemen vormt zich al een klein knolletje. De plant is dan ook 
een knolsucculent. Een groot gedeelte van de knol bevindt zich onder de 
grond; slechts een klein deel van de knol met de op latere leeftijd zich vor
mende dikke takken zijn zichtbaar. Zowel de knol als de takken zien er 
knoestig en wrattig uit. De ovale kortgesteelde blaadjes zijn ongeveer 3 cm 
lang en tot 1 'A  cm breed. In het eerste jaar al ontstaan op het knolletje in 
de bladoksels nieuwe groeipunten.
Eén jaar na het zaaien verschenen vroeg in de zomer van 1981 de eerste 
bloeiwijzen. Het zijn uiterst merkwaardig gevormde bloemen. Ze zijn kort 
gesteeld (ca. 1 cm) en staan, zoals op de foto van de plant goed te zien is, 
onder de blaadjes in het groeipunt. Wat een bloem lijkt is een kantige 
bloembodem met een diameter van ca. 1 cm, die ook wel bloemkoek ge-
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Dors ten ia 
foetida: 
een bloeiend 
exemplaar

noemd wordt. Op de omtrek van de bloemkoek zitten tentakelachtige pun
ten (6-9) van ook ongeveer 1 cm, waardoor het geheel een veelpuntige 
ster is. De bloemkoek is lichtgroen met geel, de punten zijn donkerder. In 
de bloemkoek zitten de meeldraad- en stamperbloemen. Dorstenia foetida 
is zelffertiel, zodat toch zaden worden gevormd, ook als we maar één plant 
in ons bezit hebben. De beigekleurige, ongeveer 1 mm grote zaden worden 
in de bloemkoek gevormd. Zodra ze rijp zijn, worden de zaden uit de 
bloemkoek geperst en vallen om de plant op de grond. Hier ontkiemen ze 
weer heel eenvoudig. In dit eerste jaar, dat het plantje heeft gebloeid, had
den zich ongeveer 6 bloemen gevormd.
De plant komt uit Zuid-Arabië, een streek waar niet veel planten in onze 
verzamelingen vandaan komen.
Het geslacht Dorstenia bestaat uit ongeveer 170 soorten, waarvan een 
aantal succulente soorten in Tropisch- en Oost-Afrika en Zuid-Arabië voor-
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komen. Het is genoemd naar de botanicus Theodore Dorsten (1492- 
1 552) en is in 1 737 opgesteld door Linnaeus. De planten worden meestal 
tot de Moerbeifamilie (Moraceae) gerekend, een familie die verder slechts 
weinig vetplanten kent.
Dit eerste jaar in de zomer heeft de plant vrij veel water gekregen en heeft 
buiten in de zon gestaan. Overwinterd is het plantje op de vensterbank bij 
1 5 tot 20° C. In de winterperiode vallen de blaadjes af. Wel is de grond 
niet helemaal droog geweest.
Hoewel het niet gemakkelijk is om aan een plant te komen, verdient het ze
ker de moeite deze kleinblijvende, snel en gemakkelijk bloeiende plantjes te 
kweken.
Ooievaarstraat 3, 329 1  XK Strijen

Enkele aspecten van het kweken van cactussen in de 
open lucht, de warme platte bak en in de kas ( 2 )

H. RUINAARD

Lichtdoorlaatbaarheid
Het voorgaande verhaal over UV, zichtbaar licht en IR heeft vrij belangrijke 
consequenties voor het kweken van succulenten in de openlucht, in de 
platte bak of in de kas.
In de platte bak en in de kas staan succulenten altijd onder een lichtdoorla- 
tend materiaal (meestal glas) dat een gedeelte van het zonlicht tegenhoudt. 
De lichtdoorlaatbaarheid van zo'n materiaal is dus van groot belang. Deze 
wordt uitgedrukt in procenten van het invallende licht (bij 1 00%  wordt dus 
alles doorgelaten en bij 0% alles geabsorbeerd en/of gereflecteerd) en is 
afhankelijk van de golflengte, waarbij deze wordt gemeten.
In figuur 4 is de doorlaatbaarheid van enkele lichtdoorlatende materialen, in 
het voor planten belangrijke golfgebied van 0,2 tot 3,0 /tm weergegeven.
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UV zichtbaar IR warmtestraling

Een dergelijk doorlaatbaarheidsspectrum is karakteristiek voor het betreffen
de materiaal en is verder afhankelijk van de dikte van het betreffende mate
riaal. Wanneer we de belangrijkste materialen voor de kassenbouw, name
lijk glas, polytheen (PE), polyvinylchloride (PVC), polyester (UP), polycarbo- 
naat (PC) en plexiglas (PMMA) met elkaar vergelijken, valt het volgende op 
te merken: (N.B. plexiglas en ook perspex zijn beide handelsnamen voor de 
glasheldere kunststof die bekend is onder de chemische naam polymethyl- 
m ethacrylaat a fgekort m et PMMA).
1 . In het UV-gebied is de doorlaatbaarheid van PE-folie onbetw ist het 

beste. Dit is duidelijk te zien in figuur 5a en 5b, waarbij men er, voor 
alle duidelijkheid, op m oet letten dat een hoog percentage bij een korte 
golflengte een goed UV-doorlaatbaarheid aangeeft.

DOORLAATBAARHEID IN HET UV -  EN ZICHTBARE GEBIED

ULTRA VIOLET ZICHTBAAR INFRA ROOD
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DOORLAATBAARHEID IN HET UV-EN ZICHTBARE GEBIED
f ig:5b

In tegenstelling tot het algemeen bekende verhaal blijkt de UV- 
doorlaatbaarheid van plexiglas slechter te zijn dan die van glas. Achter 
een plexiglasruit wordt men dus net zo min bruin als achter een qlazen 
ruit.
Er bestaan wel plexiglastypen met een verbeterde UV-doorlaatbaarheid 
doch deze worden alleen op speciale aanvraag (en daarom alleen in gro
tere hoeveelheden) geleverd. De UV-doorlaatbaarheid van polyesterplaat 
(1,2 mm dikte) is nog iets slechter dan die van plexiglas en is ongeveer 
gelijk aan die van PVC-plaat (0,8 mm dikte); PVC-folie (0,1 mm dikte) 
heeft een iets betere UV-doorlaatbaarheid dan glas.
Zoals er bij kunststoffen binnen één kunststof (bijvoorbeeld PVC) onder
linge verschillen in UV-doorlaatbaarheid tussen verschillende leveran
ciers voorkomen, zo zijn er ook doorlaatbaarheidsverschillen bij de diver
se glassoorten. De UV-doorlaatbaarheid van een normale kwartsglas- 
soort is bijvoorbeeld veel beter dan van een normale tuinbouwglassoort 
(zie figuur 5b). Kwartsglas is voor tuinbouwtoepassingen echter veel te 
duur.
Het dubbelwandige PMMA (twee lagen van circa 1,7 mm dikte is dus 
circa 3,4 mm PMMA en een luchtspouw van circa 1 2,6 mm, merk
naam Plexiglas SDP 1 6, zie lit. 11), en het dubbelwandige polycarbo- 
naat (twee lagen van circa 0,8 mm dikte is dus circa 1,6 mm PC en 
een luchtspouw van circa 8,4 mm, merknaam Lexan 1 0 mm, zie lit. 
10), hebben ongeveer dezelfde UV-doorlaatbaarheid als enkelwandige 
PMMA. Samengevat ziet de UV-doorlaatbaarheid van de besproken ma
terialen in volgorde van goed naar slecht er als volgt uit: beste is PE-folie 
(0,1 mm) gevolgd door PVC-folie (0,1 mm), glas (3,8 mm), PMMA (3 
mm), PMMA (3,4 mm) dubbel wandig, PC (1,6 mm) d.w., UP (1,2 
mm) en tenslotte als slechtste PVC-plaat (0,8 mm).

2 In het zichtbare gebied is zoals verwacht de doorlaatbaarheid van alle 
genoemde materialen goed en vrijwel onafhankelijk van de golflengte, 
namelijk de enkelvoudige materialen 88-95%  (met uitzondering van 
PVC-plaat 0,8 mm) en circa 82% voor de dubbelwandige materialen.
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Men moet hier lichtdoorlaatbaarheid niet verwarren met helderheid of 
transparantheid. Matglas is bijvoorbeeld zeer goed lichtdoorlaatbaar, 
maar is beslist niet helder of transparant. Zo is bijvoorbeeld polyester
plaat (UP 1,2 mm) niet erg transparant. Men kan nauwelijks voorwer
pen onderscheiden die zich erachter bevinden tengevolge van licht
verstrooiing; maar toch is de lichtdoorlaatbaarheid goed, namelijk 88%  
van het erop vallende licht gaat er doorheen.
De lichtverstrooiing die bij alle materialen in zekere mate optreedt, wordt 
in het algemeen eerder als een voordeel dan als een nadeel voor de 
planten beschouwd. Dit zogenaamde diffuse licht geeft een betere uni
forme verlichting in een kas en vermindert de schaduwwerking van de 
kasconstructie in sterke mate.
In een polyesterkas lijkt het door deze lichtverstrooiing duidelijk lichter te 
zijn dan in een glazen kas.
De totale hoeveelheid licht in een kas hangt af van de totale doorlaat
baarheid (de zogenaamde transmissie) als som van de directe en de dif
fuse doorlaatbaarheid.

3. In het Infra-Rood-gebied zijn veel grotere verschillen in doorlaatbaarheid 
waarneembaar dan in het zichtbare gebied, waarbij verder de golflengte 
nu wel een zeer belangrijke rol speelt.
In het kortgolvige IR-gebied (tot 3 firn) heeft PMMA (dikte 3 ,0  mm) ge
middeld genomen de slechtste IR-doorlaatbaarheid. Polyester (UP dikte 
1,2 mm) heeft een iets betere IR-doorlaatbaarheid gevolgd door PC (dik
te 1,6 mm dubbel wandig), PMMA (dikte 1,0 mm), PVC (dikte 0 ,8  
mm), PVC (dikte 0,1 mm), PE (dikte 0,1 mm) en tenslotte heeft glas 
gemiddeld over dit gebied de beste IR-doorlaatbaarheid (zie figuren 4a. 
en 4b.).
In het langgolvige IR-gebied (boven 3 /tm) zijn alleen nog PVC-folie en 
PE-folie in zekere mate doorlaatbaar (zie figuur 6).
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Eigenaardig?

PAUL NEUT

Reeds enkele jaren in het bezit van enkele exemplaren van Neochilenia 
paucicostata, gelukte het me verleden seizoen twee planten onderling te 
bestuiven. Beiden zetten vrucht en ik hoopte beloond te worden met een 
massa zaden. In november zagen de vruchten er nog steeds fris-roze uit. 
de bessen vertoonden na 4 maanden nog geen teken van opdrogen noch 
inschrompelen. De planten hangen bovenaan in de serre om nog zoveel 
mogelijk van de laatste zonnestralen te genieten. Ik achtte het moment ge
komen om te proberen of de vruchten al van de planten los te krijgen wa
ren. En jawel, de vruchten losten heel vlot en lieten een kleine basale ronde 
opening zien van ongeveer 2 mm <b. In de tamelijk volumineuze en "opge
blazen" vruchten vielen praktisch geen zaden te bespeuren, wel een massa 
ontkiemde zaden en reeds goed gevormde "zaailingen"!
Stelt u mijn verbazing voor! Ik sneed voorzichtig een vrucht open en be
merkte dat de plantjes vastgeworteld waren in het vruchtvlees en de bes- 
wand. Zo goed en zo kwaad als het ging bracht ik de plantjes over in een 
zaaisubstraat en hoop nu dat ze verder groeien. De plantjes waren meren
deels ongeveer 3 mm groot en 1 mm ó.
Nu stel ik me wel enkele vragen: Hoe konden die zaden binnenin de zaad- 
bes tot ontkieming geraken? Bevatte de volumineuze zaadbes zoveel vocht 
dat door de laatste zonnewarmte de zaden spontaan kiemden en zich in de 
bes vastwortelden? Is dit een algemeen verschijnsel of beperkt dit zich dat 
tot sommige soorten of nog meer speciaal tot Neochilenia paucicostata? 
Is dit fenomeen uitzonderlijk, doet zich dat slechts sporadisch voor en enkel 
in kuituur of is dit werkelijk een natuurlijk proces?
Allemaal vragen waar ik geen antwoord op vind. In mijn beschikbare lec
tuur (Cactus-Succulenta-Dodonaeus-Backeberg-Cullmann) vind ik dienaan
gaande niets.
Hebben andere liefhebbers dezelfde ervaring en wat is hun uitleg? Kan ie
mand daarover een wetenschappelijke verklaring geven? Beide planten 
hangen in gezelschap van Echinopsis (meerdere), alle met zaadbessen die 
"normaal" rijpen, openbarsten en opdrogend verschrompelen. Nog nooit 
zag ik een rijpingsproces op die wijze verlopen. Ik bezit een duizendtal plan
ten van allerlei geslachten, maar ondanks de 1 2 jaar ervaring weet ik geen 
antwoord.
Het schiet me te binnen dat het zaaien van Neochilenen of Neoporteria's 
menigmaal mislukte, nl. de zaden kwamen betrekkelijk vlug op en tijdens 
de eerste 14 dagen stelde er zich geen enkel probleem. Pas achteraf viel 
het tegen, het was of dat zaaisel wegsmolt. Er was nochtans geen enkel 
spoor van schimmels of wat dan ook. Het kwam zover dat ik beide 
geslachten maar van mijn bestellijst schrapte. Menig liefhebber die ik daar
over raadpleegde vertelde me identiek hetzelfde, dezelfde tegenslagen bij 
het zaaien. Nu, na 3 weken, staan die plantjes schijnbaar goed in het 
substraat vast en groeien. Zou het kunnen dat het vooraf kiemen in de 
zaadbes enkel een "natuurlijk" proces is? Eigenaardig.
P.S. Achteraf stelde ik net hetzelfde vast bij Neochilenia napina, meerdere 
planten met verscheidene zaadbessen, wat een eventuele theorie zou kun
nen inhoudenl?).
Rumo/dusstraat 16, B-1 750 Schepdaal, België
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TIJD SC H R IFTEN

Cactus & Succulent Journal (U .S.), Vol. 53, no. 1, Jan.-Fabr. 1981.
De species nova Echeveria difradens wordt door M. Kimnach en A. Lau in woord en geschrift 
de lezer voorgesteld.
A. Lau is toe aan deel 14 van zijn reisverslag door Zuid-Amerika.
J .  Robbin schrijft over Mesemsoorten die tegen koude en sneeuw bestand zijn.
23 bladzijden worden gewijd aan het geslacht Pediocactus en wel door K. Heil, B. Armstrong 
en D Schleser waarmee ruim de helft van de redactionele tijdschriftruimte in beslag genomen 
wordt. En daarbij plaatst men liefst 40  kleurenfoto's! Voor de belangstellenden onder ons een 
aanbevelenswaardig artikel.
Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. 53, no. 2, Mar.-Apr. 1981.
L. Diers en E .E . Pereira stellen de species nova Discocatus lindaianus voor.
C .L . Scott behandelt enige Haworthiasoorlen, welke in het oostelijk deel van de Kaapprovincie 
voorkomen.
Alfred Lau zit nog steeds in Bolivia, getuige de inhoud van deel 1 5 van zijn Zuidamerikaanse 
reisverhalen. .
C. Glass en R. Forster presenteren de species nova Mammillaria anmana, vernoemd naar de 
echtgenote van A. Lau, Anni geheten.
Myron Kimnach koos als onderwerp de in bomen groeiende cactus Nopalxochia ackermann. 
Cactus and Succulent Journal (U .S.I, Vol. 53, nr. 3, May-June 1981.
B . N. Meyer en J .L . McLaughlin openen dit nummer met een artikel over het economisch ge
bruik van Opuntia's. Myron Kimnach brengt Weberocereus biolleyi voor het voetlicht. R.C. 
Schifferdecker behandelt Coryphantha IEscobaria) missouriensis, N.F. McCarlen vraagt aan
dacht voor fossiele cactussen en succulenten uit het late Pleistoceen, C .L . Scott geeft de 
nieuwbeschrijving van Haworthia sordida var. lavrani, gevonden in de Kaapprovincie.
In deel 2 over Crassuia's behandelt Ed Doak weer enige soorten in woord en beeld. Louise 
Lippold geeft haar kweekervaringen weer met Dorsteniasoonen. Reid Moran en M. Benedict 
verhalen over hun natuurervaringen met Dudieya pachyphytum in Neder Californië. Een zestal 
kleurenfoto's zijn daarbij afgebeeld. De nimmer falende pen van Alfred B. Lau is al aan deel 1 6 
van zijn Zuidamerikaanse reisverhalen. Nu bevindt hij zich in het hart van Bolivië. C. Glass en 
R. Forster geven de officiële beschrijving van Mamm. schiedeana var. dumetorum, twee oude 
bekende planten in een nieuwe combinatie dus.
Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. 53, no. 4, July-August 1981
D. Hardy en E. Retief bespreken de caudiciforme Cyphostemmasooneo, die in Zuid-Afrika in
heems zijn. Inge Hoffmann brengt haar Chileens reisverhaal, deel 1. D.L. Marsh vertelt hoe in 
Milwaukee onder een drietal reusachtige glaskoepels van ca. 25 m hoog en 45 m in 0  diverse 
exotische planten, waaronder cactussen en overige vetplanten tentoongesteld worden. Succu
lente planten in bonsai-uitvoering koos E. Gunnell als onderwerp. B.L. Snow duikt in de ge
schiedenis van de Cactaceae wat het Zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten betreft. Rolf 
Rawe vestigt de aandacht op de sectie Saxetana uit het geslacht Conophytum. Daarbij wordt 
de nieuwbeschrijving gevoegd van Conophytum klinghardtense en de determinatietabel voor 
deze totale sectie. D. en H. Mathes kozen als onderwerp de wonderlijke wereld van de Rebu- 
tia's, wat met een vijftal kleurige foto's onderstreept wordt. G. Wakelin-King behandelt de ge
schiedenis van het geslacht Lithops vanaf de tijd, dat de mens deze plantengroep ontdekte. 
Ditzelfde geslacht blijft inspiratie verschaffen, nu aan J .A . Jump, die het zaad als een criterium 
voor de classificatie van de Lithopssoorten behandelt. A.H. Anderson gaat dieper in op het ge
bruik van insecti- en fungiciden.
Th.M.W. Neutelings, Oalmeidi/k 49, 4 70 6  KL Roosendal
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Huernia leachii Lavranos

ARIE DE GRAAF

In f9 5 6  ontdekte L.C. Leach deze naar hem genoemde Huernia. Leach 
vond de plant in Mozambique.
Uit botanisch oogpunt bezien en dan met name wat de kenmerken van de 
bloem betreft, lijkt Huernia leachii nauw verwant te zijn aan Huernia ma- 
crocarpa. Beide soorten hebben een brede, klokvormige bloemkroon, ter
wijl de bouw van de binnenste en buitenste bijkronen vrijwel gelijk is. Ook 
de kleur van de bijkronen is nagenoeg eender.
Bekijken we het uiterlijk van de beide soorten dan constateren we opvallen
de verschillen. H. leachii heeft liggende, vrijwel ronde, lange, dunne stam
metjes en H. macrocarpa rechtopstaande, dikkere, korte, 4-7 hoekige 
stammen met duidelijke, stevige tanden.
In de uiterlijke verschijningsvorm heeft de plant veel weg van Huernia pen
dula. Bij nadere beschouwing blijken de stammen van H. pendula vrij 
stomp te eindigen, terwijl die van H. leachii spits toelopen. Van H. leachii 
zijn de stammetjes of takjes - want daar lijken zij meer op - dikker en zij be
zitten korte, op tandjes gelijkende blaadjes. De takken van H. pendula zijn 
vrijwel glad. Bloeien beide planten dan is het verschil nog sprekender. H. 
leachii bloeit met tamelijk grote (tot 25 mm diameter) bloemen die aan de 
binnenzijde crèmekleurig zijn met concentrische, donker purperen banden. 
De bloemen van H. pendula zijn veel kleiner en egaal donker paarsbruin 
van kleur.
H. macrocarpa is afkomstig uit Eritrea, H. pendula uit Transkei en H. lea
chii uit Mozambique. Drie ver uit elkaar gelegen gebieden.
Over Huernia leachii schreef Leach aan Lavranos: "De planten groeien in 
de op turf gelijkende wortelmassa van grove eenjarige grassen, de stam
metjes kruipend of opgericht, ondersteund door het gras, slechts de toppen 
van de stammetjes er boven uit stekend. De langste stam die ik gemeten 
heb, was 1 ,50  m lang. De luchtvochtigheid bleek te hoog te zijn” . Tot zo
ver Leach.
Uit deze laatste gegevens kan men de conclusie trekken dat H. leachii nog
al wat vocht kan verdragen. Die conclusie is wel juist, doch men moet 
daarbij niet uit het oog verliezen dat, zoals bij zovele succulenten die wat 
vochtiger gehouden kunnen worden, het van groot belang is dat het vocht 
ook weer snel moet kunnen verdwijnen. Met andere woorden: ook H. lea
chii verlangt een zeer doorlatend grondmengsel dat voor een groot deel 
bestaat uit mineraal materiaal zoals zeer grof zand, steenslag, gebakken 
kleikorreltjes, lavazand en dergelijke. Stagneert namelijk de snelle afvoer 
van gietwater dan rot de plant aan de basis af. Bij tijdige ontdekking blijft 
de schade beperkt tot enkele centimeters stam aan de onderzijde. Door de, 
ook in de cultuur, toch nog vrij lang wordende stammetjes, blijft er na het 
wegsnijden van het rotte deel nog een goed te stekken deel over. De hoge 
luchtvochtigheid, waarover Leach schrijft, is te bereiken door regelmatig te 
nevelen; bij voorkeur op zonnige dagen zodat na korte tijd de plant weer 
droog is. Overigens en met inachtneming van het bovenstaande is Huernia 
leachii een plant die weinig moeilijkheden bij de verzorging oplevert. Hij 
bloeit gemakkelijk, langdurig en zeer fraai. De stammetjes kruipen naar alle
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kanten over de potrand heen, zodat hij ook goed als hangplant gekweekt 
kan worden. Hangt u de pot dan niet in de brandende zon, vlak onder het 
glas, doch op een zwak beschaduwd, maar wel licht plekje.

Lit : J.S.A. Bot., 25, 1959.
D. Court, Succulent Flora of Southern Africa

Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge

W at denkt u van... (23)

Mammillaria matudae Bravo 

Th.M.W. NEUTELINGS

Niet alleen de typische bouw en de aantrekkelijke bedoorning van deze 
plant, maar ook de overvloedige bloei maakt deze soort zeer populair. De 
soortnaam is een eerbewijs aan professor Eizi Matuda, een Mexicaanse Ja
panner. Deze cactus werd door Helia Bravo in 1956 beschreven.
Dit exemplaar hoort tot de reeks Polyacanthae (=  de veeldoornigen) en is 
de meest slanke uit die reeks. Het kan ruim 20 cm lang worden, bij een 
maximale breedte van 3 -3 Vi cm. Het plantelichaam gaat voor een groot 
deel schuil onder de bedoorning. De areolen staan opvallend regelmatig, 
voorzien van witte wol, ca. 20 2-3 mm lange randdoorns en een bruine 
middendoorn, tot 5 mm lang, die naar boven gericht staat.
Het attractieve van deze plant wordt verhoogd, als in het voorjaar de tien
tallen bloemknopjes, in een kring rondom de schedel staand, tussen de tu- 
berkels naar buiten komen. De bloem wordt tot 1 2 mm lang en is roodach
tig purper van kleur. Juist die veelheid van bloemen zet letterlijk en figuurlijk 
een kroon op deze kranscactus, zoals vroeger de Mammillaria's in ons taal
gebied genoemd werden.
Wat de verzorging betreft, geef dit plantje een zo zonnig mogelijke plaats. 
Wees voorzichtig met watergift in het voor- en naseizoen. Het wil namelijk 
nogal eens van de wortel gaan, of erger nog, last krijgen van voetrot. In dat 
laatste geval is het verstandig bij tijdige ontdekking deze infectie radicaal 
weg te snijden. Het overblijvende deel dient men vervolgens af te enten op 
een brede onderstam van bijvoorbeeld Eriocereus jusbertii, van ongeveer 
8 cm hoog. Dit is dan ook de reden waarom deze soort menigmaal geënt 
en wel te koop wordt aangeboden. Volgens de literatuur zou de wintertem- 
peratuur niet onder 10°C mogen komen. Precies als bij die andere verte
genwoordiger uit de reeks Polyacanthae, namelijk Mammillaria guerrero- 
nis. Mijn meerjarige ervaring heeft voor beide soorten uitgewezen, dat ze 
lagere temperaturen kunnen verdragen, tot 3°C toe, zonder dat beschadi
gingen, zoals koudevlekken e.d. optraden. Als maar op tijd de watergift 
gestopt wordt, zo einde september, houdt de groei ook spoedig op. En dan 
goed luchten, dag en nacht. Dat hardt de planten af, zodat ze naar mijn 
mening best bestand tegen wat lagere temperaturen zijn. In de natuur 
groeit het in een heet en droog gebied, dus is het zaak de plant een goed 
doorlatend grondmengsel te geven. En bij voorkeur tijdens het bloei- en 
groeiseizoen water van onderen toedienen.
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In het wild komt deze Mammillaria voor in de staten Mexico en Michoacan. 
In de staat Guerrero is een matudae gevonden, die afhangend ruim ander
halve meter lang wordt. Fittkau doopte deze variëteit serpentiformis ( = 
gelijkend op een slang).

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal Foto van de schrijver

Mesembryanthemaceae (XXXII)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

37. Didymaotus N e Br.
(dubbele bloem)

Wie de omschrijving van het geslacht Didymaotus in het "Sukkulentenlexi- 
kon”  van Jacobsen leest, vermoedt niet meteen dat hij met een bijzondere 
plant te doen heeft.
De enige soort van dit geslacht D. lapidiformis ( = steenvormig) is niet al
leen een zeldzame verschijning in de verzamelingen, doch ook een uitzon
derlijke plant wat zijn uiterlijk betreft.
Oppervlakkig bekeken heeft hij veel weg van Pleiospilos bolusii of P. simu
lans. Ook Didymaotus lapidiformis gelijkt, zowel wat de vorm als de kleur 
aangaat, verbazend veel op een stuk steen. Anders dan bij de genoemde
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Didymaotis lapidiformis, gedeeltelijk naar een afbeelding in Herre "The Genera of the Mesembryanthemaceae"

Pleiospilos-soorten, mist Didymaotus echter de donkergroene stippen die 
Pleiospilos zo sterk het uiterlijk verlenen van brokken graniet. Een ander 
sterk verschil met Pleiospilos is dat de bloemen niet uit het hart verschij
nen, doch vanuit de zijkanten van de plant. De bloemen komen, meestal 
met twee tegelijk, te voorschijn; één aan elke kant van de plant. Aan dit 
verschijnsel dankt het geslacht zijn naam.
Aan de zijkanten komen de knoppen uit een stel dikke schutbladeren en 
groeien dan uit tot bloemen met een diameter van ca. 4 cm. Bloemkleur 
wit, naar het centrum van de bloem overgaand in violetrood. De meeldra
den zijn eveneens violet met gele helmknoppen.
Zoals aan de afbeelding te zien is hebben we te doen met een stamloze 
ultra-succulente Mesem De groeitijd is in de zomer. Tussen de oude rood
achtig bruine bladeren verschijnt een nieuw bladpaar dat volkomen anders 
van kleur en uiterlijk is. Zijn de oude bladeren - in de natuur en bij zeer zon
nige droge cultuur - van een roodachtig bruine kleur, de nieuwe bladeren 
zijn heel licht, bijna wit van kleur. Bovendien zijn de nieuwe bladparen glad 
en van een wasachtige laag voorzien, terwijl de oude bladeren ruwachtig 
zijn zonder witte waslaag. Ze gelijken dan sterk op de stenen waarmee het 
veld op de vindplaats bezaaid is. Naarmate het groeiseizoen vordert ver
schrompelt het oude bladpaar en neemt het nieuwe bladpaar de vorm en 
kleur aan van het vorige paar.
Indien u enthousiast geworden bent voor deze plant, moeten wij u een illu
sie ontnemen; de plant is ook op de plaats van herkomst, de Ceres Karoo 
bij Calvinia niet meer te vinden. Wij zagen ook, helaas nimmer zaad of 
planten aangeboden.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 3331 AK Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge
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Succulentenbescherm ing georganiseerd (slot)

NICO VERMEULEN

Op 24 augustus 1981 is de Werkgroep Succulenten Bescherming
(W.S.B.) opgericht. De werkgroep heeft nog maar enkele leden en uitbrei
ding is dus zeer wenselijk. Aan ideeën is nu al geen gebrek. De hoofd
doelstelling van de W.S.B. is: het afschaffen van de handel in bedreigde 
succulenten uit de natuur. Er zijn verschillende middelen om dat doel te be
vorderen. De werkgroep richt zich in de eerste plaats op de liefhebbers zelf 
en vraagt hen om af te zien van de aanschaf van natuurimporten.
De werkgroep was daartoe met een informatiestand aanwezig op de ruil
beurzen van Amstelveen en Nijmegen en bij de Drielandenkonferentie in 
Houthalen. De reakties op dat initiatief waren over het algemeen zeer 
gunstig.
De W.S.B. wil propagandamateriaal, zoals kaarten en stickers, gaan uitge
ven. Het is de bedoeling dat er een verandering in houding ten opzichte 
van importeren ontstaat. Steeds meer liefhebbers zullen hopelijk tot de 
overtuiging komen dat het bezitten van importen niet iets is om trots op 
te zijn. Liefhebbers mogen er juist trots op zijn importen te weren in plaats 
van ermee te pronken. Ook denkt de werkgroep er over om een lezing sa
men te stellen voor afdelingen van Succulenta.
Zelfs wanneer we al het bovenstaande hebben uitgevoerd zal de handel in 
natuurimporten niet helemaal zijn stopgezet. Je houdt altijd de verzame
laars over die een plant alleen mooi vinden wanneer hij zeldzaam is. Ook 
komen beginners gemakkelijk in de verleiding om importen te kopen, omdat 
grotere planten op hen een speciale aantrekkingskracht hebben. De te
leurstelling is groot wanneer de enorme bisschopsmuts, of iets dergelijks, 
na korte tijd ineen zakt.
De W.S.B. wil bevorderen dat de natuurimporten van beurzen en uit kwe
kerijen worden geweerd. We zullen de kwekers en handelaren over probe
ren te halen om te stoppen met de verkoop van natuurimporten. Voor zo
ver we weten heeft tot nu toe alleen kwekerij Van Donkelaar die stap doel
bewust genomen.
Kwekers en handelaren rechtvaardigen de verkoop van natuurimporten met 
het argument dat ze bepaalde soorten niet op een andere manier kunnen 
krijgen. Veel bedreigde soorten groeien langzaam en vragen veel aandacht. 
Die aandacht kan de kweker moeilijk geven omdat hij veel soorten tegelijk 
moet kweken. De liefhebber zaait minder soorten maar kan er daardoor 
meer aandacht aan besteden.
De werkgroep is van plan om de kweek van door import bedreigde soorten 
te organiseren. Wanneer veel liefhebbers meedoen kunnen we tot speciali
sering komen. Elke deelnemende liefhebber kweekt één of enkele soorten 
in grote aantallen. Natuurlijk kunnen de kwekende liefhebbers hun plantjes 
op ruilbeurzen verkopen en ook dat is gunstig voor het voortbestaan van 
de natuurlijke populaties. Maar Werkgroep Succulenten Bescherming wil 
het mes aan twee kanten laten snijden: De deelnemers aan het kweekpro- 
jekt van de werkgroep leveren hun broedsel centraal aan de W.S.B. Die 
verkoopt de plantjes, tegen een aantrekkelijke prijs, aan kwekers en hande
laren die geen natuurimporten verhandelen. Op deze manier willen we
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De kraam van Werkgroep Succulenten Bescherming op de ruilbeurs in Nijmegen. Foto van de schrijver

steeds meer handelaren en kwekers overhalen om van de handel in na- 
tuurimporten af te zien. De regels voor dit projekt zullen in samenwerking 
met de deelnemers worden opgesteld. Uitgangspunt is dat de deelnemers 
niet op winst uit zijn, maar wel de kosten vergoed krijgen. Zij besteden al
leen hun tijd en aandacht aan de succulentenbescherming. Liefhebbers die 
over deze plannen hebben gehoord, zijn er uiterst positief over. Zes gevor
derde amateurkwekers hebben hun medewerking al toegezegd. Wie volgt? 
De W.S.B. onderhoudt kontakten met het 'Threatened Plants Committee' 
te Kew (Engeland). De natuurbescherming heeft behoefte aan meer infor
matie. We zouden in de eerste plaats inzicht willen krijgen in de handel. 
Welke soorten worden in welke hoeveelheden verhandeld. Wie zijn de han
delaren; wie de importeurs. De werkgroep zal handelaren en kwekers brie
ven sturen met vragen daarover, maar vraagt nu de liefhebbers alvast om 
hun kennis met ons te delen.
Tenslotte roept de W.S.B. afdelingen van Succulenta op om geen verkoop 
van natuurimporten meer toe te laten op de beurzen. Daarmee kunnen de 
afdelingen uitvoering geven aan de nieuwe statuten van Succulenta. Daarin 
staat: art. 2 lid 2: "De vereniging stelt zich mede ten doel de bescherming 
van de natuur waar ook ter wereld, in het bijzonder waar het succulenten 
betreft. Zij zal daartoe initiatieven welke op dit doel gericht zijn bevorderen 
en ondersteunen” .
De werkgroep zal in overleg treden met het bestuur van de vereniging over 
hoe de W.S.B. kan worden ingepast in het verenigingswerk en over hoe 
Succulenta de werkgroep kan ondersteunen. Wie doet er mee? Wie kan 
ons informatie verschaffen? Uw reakties graag naar het kontaktadres: 
WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING, p/a Bekkerstraat 137, 
3572 SG UTRECHT, t.a.v. Lies Muller en Aat Van Uijen.
Kapelleweg 7, 3945 LA Cothen
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Stapelia nobilis Foto J. T. Schouwerwou

Overpeinzingen n.a.v. een oorkonde

J.T. SCHOUWERWOU

De ontvangst van De Oorkonde voor het lidmaatschap van langer dan 40 
jaar deed mij terugdenken aan de daarvóór liggende 20 jaren. Ik werd als 
zevenjarige al verleid door de uitzonderlijke vorm van haar lichaampje, toen 
ik haar kocht in een bloemenwinkel in de Waldeck-Pyrmontkade te 's- 
Gravenhage. De winkelier zei me dat ze niet van veel water hield, maar wel 
van alle zon die ze door haar venstertjes maar kon zien. Deze lady Lithops 
leefde drie jaren lang met mij in m'n slaapkamertje. Ze verkleedde zich 
tweemaal, maar bloeide nimmer, alvorens ze wegsmolt in 1 922. Inmiddels 
kreeg ik ook een stekje van mijn opa's honderjarige plant, waarvan de bla
deren dezelfde vorm en kleur hadden als die van tulpen, maar veel stugger 
met aan de punt en kanten voorzien van scherpe doorns. Deze is viermaal 
in een grotere pot gezet, maar overleed in het voorjaar, nadat ik haar in de 
sneeuw buiten had laten staan. Daarna zocht ik naar cactussen en vetplan
ten en verzamelde ze in bakken op ons balkon of gewoon boven op ons 
huis. Ik weet nog goed van die heer met een zwarte baard, die mij op een 
aquariumtentoonstelling vertelde van de verschillen tussen cactussen, 
waaruit de doorns groeien en vetplanten, waaraan doorns voorkomen. Van 
hem kreeg ik ook mijn eerste Succulenta's en kocht voorts de boekjes uit 
de reeks Weten en Kunnen. Dat "w eten" van succulente planten is nog 
steeds niet compleet en het "kunnen" is onderhevig aan veel toeval. Ik 
weet nog niet of ik ze voldoende ken om ze iets te kunnen offreren, als 
dank voor alles wat ze mij hebben doen beseffen....

21 Morrison Road, Escombe, Queensburgh 4093, R.S.A.



De adm inistratie van onze plantenverzam eling (slot)
R. NAUTA

HOE E T IK E T T E R E N  WE ON ZE P LA N T E N ?
Voorop gesteld: er zijn vele methoden en ook, er zijn vele soorten materiaal 
wat gebruikt wordt. Dit laatste kan variëren tussen houten latjes, allerhande 
soorten, dikten en kleuren plastic, alsmede verf, potlood, krijt, of zelfs door 
een tikmachine geproduceerde letters. (Men zou op een plantenten- 
toonstelling eens een aardigheidje er bij moeten zetten door een bij vele le
den verzamelde collectie van allerhande gebruikte etiketteringsmateriaal. 
Het zou verrassend, leerzaam, komisch en - hier en daar - verbijsterend 
kunnen zijn.
Indien zo'n exposé tevens laat zien hoe het wèl moet of hoe het beter ge
daan zou zijn, dan kan zo'n bijdrage op die tentoonstelling zeer nuttig en 
leerzaam zijn). Maar goed, ook hier geldt de gulden regel dat elk vogeltje 
zingt zoals het gebekt is. Dus gaan we verder met het stellen van enkele al
gemene noodzakelijke eisen, die verder maar op een zeer gevarieerde ma
nier ten uitvoer gebracht kunnen worden.
1 . Schrijf datgene wat op een etiket leesbaar moet zijn, steeds met hoofd

letterschrift. Letters van 5-8 mm groot.
2. Gebruik bij voorkeur witte, onopvouwbare plastic labels, en schrijf daarop 

met een dunne zwarte viltstift. Gebruik een stift waarvan het schrift ge
garandeerd langdurig bestand is tegen vochtigheid en zon. Kwekers van 
beroep weten dit wel.

3. In de praktijk ontdekt men steeds weer dat er te weinig op de etiketten 
staat. Een etiket is er voor twee doeleinden: (a) om te vertellen wélke 
plant het is en (b) om te verwijzen naar de administratie van de bezitter. 
Het minimum wat op elk etiket moet staan is:
(a) Volledige naam (geslacht- en soortnaam), of datgene wat er van be

kend is. Is er totaal niets van bekend dan vermeldt men: spec. Onder 
de volledige naam of datgene wat bekend is vermeldt men de naam 
van de familie waartoe de plant behoort.

(b) Het registernummer. Onze meneer P. Jansen geeft aan een van zijn 
planten de nummeraanduiding: PJ 78-132.

— Indien de auteursinitialen van een bepaalde plant bekend zijn zullen deze 
ook achter de naam moeten worden vermeld.

— Een vaak belangrijk gegeven is de natuurlijke plaats van herkomst van de 
planten. Vooral voor iemand die specialiseert uit een zeker land of ge
bied met oorspronkelijk materiaal, is dit belangrijk en noodzakelijk. Deze 
aanduiding kan helemaal onderaan op de label vermeld worden.

4. Een etiket of label moet nimmer in vertikale richting beschreven worden. 
Dit is slecht leesbaar en bevordert ''handtastelijkheden''.

5. Indien de witte plastic-label of -etiket dun genoeg is kan een tikmachine 
gebruikt worden. Maar dan moet de verblijfplaats van de plant droog en 
zonbeschermd zijn om snelle verwering te voorkomen.

6. (a)Aan de grote planten kan men een label bevestigen door hem met
een dun plastic draadje aan een bepaalde tak of stam te binden. 
Denk er echter om de plant niet af te binden.

(b)Andere labels 'plant' men tegen de rand van de pot. Dergelijke labels 
hebben een hoogte van gemiddeld 10 cm, waarvan 5 cm in de aar
de geplant is. De bovenste 5 cm is voldoende voor de tekst. Boven
aan is de label ± 4 a 5 cm breed.
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7. Leg u het verbod op om ongeëtiketteerde planten te bezitten. Elke plant 
kan genummerd zijn, kan een geslachtsnaam of een complete naam of 
een aanduiding 'spec.' krijgen.
Hetzelfde geldt voor zaaisels en pas verspeend goed.

SLO TB ES C H O U W IN G EN
1 . De gegevens van planten die dood gingen of op een andere manier uit 

de verzameling verdwenen, zijn niet waardeloos.
a. Gooi nooit een kaart (uit systeem B.) van een verloren of afgeschre

ven plant weg.
b. Verdeel het kaartsysteem in 2 delen: Levende planten en Verloren 

planten (door dood, diefstal, verkoop of vernietiging).
Sorteer in de afzonderlijke delen op precies dezelfde manier.

c. Vermeld in het chronologische register de datum wanneer u een 
plant kwijt raakte.

d. Technische gegevens van een afgeschreven plant kunnen tot in 
lengte van dagen waardevol zijn. Ook het fotoarchief waarin naar het 
betreffende nummer verwezen wordt, blijft waardevol.

e. Voor een nieuwe plant van dezelfde soort als wijlen plant X zijn kruis
verwijzingen belangrijk. De nieuwe plant krijgt wel een nieuw num
mer en een nieuwe kaart. Maar over en weer kan naar andere admi- 
nistratiedelen verwezen worden.

2. Er zal wellicht niemand zijn die dit artikel leest, besluit om zijn admi
nistratie te beginnen overeenkomstig bovenstaande regels, en daarna 
z'n eerste plant in bezit krijgt en ijverig deze eerste plant in het chronolo
gisch register als nr. 1 te boek stelt, en zo voort. De praktijk zal zijn dat 
men op een zekere dag besluit om ook een systematische administratie 
op te zetten, terwijl reeds lang een bloeiende verzameling bestaat.
De praktijk wordt dus dat men op een zekere datum alle aanwezige plan
ten van een verzameling als op één en dezelfde datum verkregen in het 
A-register noteert. Van daaruit begint men met het kaartsysteem B en 
vanaf die datum gaat men elke aanwinst op de werkelijke datum van 
verkrijging noteren en zo systematisch er een gewoonte van maken om 
op datum te blijven.

3. Ik ben mij wel bewust van het gevaar dat men wordt aangezien voor een 
soort burokraat. Natuurlijk, zo'n plantenadministratie is een zotheid als 
er verder niets mee gedaan wordt. Indien men zich echter tot gewoonte 
maakt om zaken te noteren, dan zal men ontdekken dat die gegevens 
bruikbaar en nuttig zullen zijn, en het zal zeker stimulerend werken, op 
velerlei gebied. Natuurlijk moet men leren te ontdekken wélke zaken be
langrijk zijn. Iemand die serieus verzamelt en/of specialiseert moet die 
gewoonte van notitie ontwikkelen en onderhouden. Het werkt zeer ver
lichtend om systematisch bezig te zijn. Er zal de nodige routine en disci
pline moeten zijn. In botanische tuinen of op kwekerijen, waar meerdere 
mensen (soms) met dezelfde planten bezig zijn, zal een duidelijke disci
pline moeten heersen, die als een noodzakelijkheid en als normaal ge
zien en ervaren wordt. Een discipline met een centraal administratie-adres. 
Nogmaals, kleine verzamelingen kunnen groot èn oud worden. Botani
sche tuinen beseffen en ervaren dit wel. Particulieren zouden hierdoor
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ook meer vruchtbaar organisatorisch kunnen werken. Soms is hun 
verzameling zeer kostbaar en die moeite zeer goed waard.

W illowweg 109, Penhill, Eersterivier - 7100, Suid Afrika

* Noot van de Redactie:
Voor de grote geslachten, zoals Mammillaria, Gymnocalycium, Notocactus is het raadzaam ook de naam. van het onder
geslacht te vermelden, bijv.: Mammillaria longimamma: ondergeslacht: Dolichothele. Immers in wat oudere litaratuur 
worden meestal deze ondergeslachtsvormen als geslachtsnaam gebruikt, in gegeven voorbeeld dus Dolichothele longi
mamma.
En de door de schrijver aangehaalde Notocactus leninghausii kent ook de benaming Eriocactus leninghausii.

Lezers schrijven

J. KORF

Ik ben sinds kort lid van Succulenta. Toch moet ik, hoewel ik "net kom kij
ken”  al een ingezonden stuk schrijven. Veel van mijn medehobbyisten heb
ben net als ik en vele anderen last van ongedierte in onze planten. Net als 
ieder ander probeer ik ook deze hinderlijke gasten van mijn planten te hou
den. Dit gebeurt bij mij ook met chemische bestrijdingsmiddelen. Als hob
byisten zijn wij echter beperkt in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In 
artikel 12, lid 2 en 3 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1 962 wordt om
schreven dat wij als hobbyisten geen z.g.n. "DOODSHOOFDMIDDELEN”  
(bestrijdingsmiddelen voorzien van een doodshoofd) mogen kopen, verko
pen, gebruiken of in voorraad hebben. Alleen zij die o.a. beroepshalve met 
deze doodshoofdmiddelen moeten werken, mogen deze middelen gebruiken. 
Waarom deze inleiding? Mij bleek onlangs dat binnen de club van succu
lenten en cactusliefhebbers nogal eens het middel TEMIK 10G, werkzame 
stof Aldicarb, wordt gebruikt en aanbevolen. Wel deze middelen zijn voor
zien van een doodshoofd.
En niet voor niets. Het zijn zeer giftige middelen. 1 korrel is voldoende 
voor zeer ernstige gevolgen bij rechtstreekse opname door de mond. Be
roepshalve, ambtenaar bij de Algemene Inspectiedienst, van het Ministerie 
van Landbouw, heb ik regelmatig met deze problematiek te maken. Gaarne 
zou ik alle lezers van ons maandblad willen wijzen op de gevaren van deze 
"doodshoofdmiddelen” .
Laten wij onze hobby "clean”  houden. Laten er geen ongelukken gebeu
ren. Laten wij ons niet laten verleiden tot het gebruik en in voorraad hou
den van deze zeer giftige middelen. Een goede voorlichting in het maand
blad "Succulenta”  kan in deze alleen positief worden uitgelegd.

Mozartstraat 100, 7391 X M  Twello

In M em oriam

Op 1 6 september stierf in Moskou, bijna 80 jaar oud, Irina Zaletajewa. Zij 
hoorde in 1953 tot de grondleggers van de Moskouse Cactusvereniging, 
waarvan zij jarenlang voorzitster was. Door haar uitgebreide corresponden
tie slaagde zij erin om de liefde voor de cactussen in de hele Sovjet-Unie te 
verbreiden, maar zij onderhield ook levendige contacten met het buiten
land. Haar bijzondere belangstelling ging steeds uit naar de beginnende lief
hebber, die zij met raad en daad bijstond. Zij was degene, die de vierkante 
potten in de USSR invoerde en die experimenteerde met het bewortelen
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van cactussen boven water. Zeer bekend zijn haar artikelen geworden, die 
zij in de loop van 20 jaar publiceerde in het tijdschrift "Zwetowodstwo”  
(bloemkweek) en haar "Boek over cactussen”  beleefde 2 drukken, en 
hoort nu reeds tot de gezochte stukken. Haar streven om alle cactuslief
hebbers van de Sovjet-ünie samen te brengen in één grote, nationale vere
niging (Allunion) mocht zij helaas niet beleven. Indien de besprekingen hier
omtrent met sukses bekroond zullen worden, is het zeker niet te veel ge
zegd wanneer men haar de moeder van deze algemene vereniging zou 
noemen. Naar haar werd Parodia zaletajewana genoemd. Moge haar stre
ven om banden met buitenlandse cactusverenigingen aan te knopen niet 
vergeefs zijn geweest.

Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud Gastel

Echinocereus pulchellus (Martius) Schumann 
en Echinocereus pulchellus var. am oenus (Schumann)

W. STERK

Merkwaardig genoeg vinden we over deze planten slechts korte mededelin
gen, wat erop wijst dat de meeste schrijvers deze planten onvoldoende 
kennen.
Britton en Rosé nemen de beschrijving van Schumann over omdat zij Echi
nocereus pulchellus nooit gezien hadden. De variëteit amoenus, daar als 
Echinocereus amoenus (Dietrich) Schumann, is wel bekend in die tijd. Brit
ton en Rosé schrijven dat deze onopvallende planten met heel mooie bloe
men in de laatste tijd (1 920) in grote hoeveelheden in Europa zijn ingevoerd 
uit San Luis Potosf, Mexico. Later zijn nog wel wat planten naar hier geko
men, maar van de echte Echinocereus pulchellus zeker geen grote hoe
veelheden. Schumann geeft als vindplaats, Real del Monte, Hidalgo. De 
oorspronkelijke beschrijving van Martius in 1828 is een zeer uitvoerig ver
haal in het Latijn, dat bijna een hele pagina in dit tijdschrift in zou nemen. 
Jammer genoeg is ondanks de vele woorden, de beschrijving nogal vaag. 
Het belangrijkste eruit is dat de 5 -7 '/2 cm hoge en brede planten 1 2 ribben 
hebben, in knobbels verdeeld. De areolen hebben weinig wol die later ver
dwijnt en ze dragen 4-5 korte geelachtige doorntjes.
De bloemen zijn wit tot rozerood en bijna 4 cm (anderhalve duim) in door
snede. De kroonblaadjes zijn gezaagd en eindigen in een spits puntje. De 
bloembuis draagt knobbels die 4-5 buigzame doorntjes dragen 8-1 5 mm 
lang en aan de basis omgeven door vlokkige witte wollige haren.
Een vindplaats wordt niet opgegeven. (Mexico). Volgens H. Bravo is dat 
Pachuca, wat zuidelijk van San Luis Potosf, maar wel in Hidalgo waar vol
gens Schumann ook de variëteit amoenus voorkomt.
Daar er veel te weinig "veldwerk”  gedaan is kunnen we over de versprei
ding niet meer zeggen.
Het enige duidelijke verschil tussen de soort en de variëteit amoenus is 
dat bij de soort de doorns korter zijn en per areool nooit meer dan vijf.
Bij de variëteit amoenus zijn het er meestal zeven wat langere, die langer 
op de plant blijven en niet spoedig afvallen.
Volgens mijn waarnemingen zijn de bloemen bij var. amoenus wat groter 
en hebben meer bloemblaadjes. Bovendien zijn ze dikwijls welriekend.
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VERENIGINGSNIEUWS MAART 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 
08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgiro- 
dienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmel
ding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Neder
land f 35,--, voor leden in Belgie Bfrs 580 en voor leden elders wonende f  45,--. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.. 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink: Sluitingsdatum: 15e van de maand 
voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op giro
rek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, post De Klomp. Tel.: 08387-1794. 
Succulentarium: W. Ruysch, aanmelden voor bezoek: de heer Ruysch. Tel. 08370-19123, 
toestel 327, of I.V.T. t.a.v. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, 6708 PA Wageningen.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaar
ten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,-- op girorek. 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,-- (für Deutschland DM 35,--); de Engelse versie kost eveneens 
f  35,-- (for Great Britain E 7,--).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1981 a 
f  6,-- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs f  4,50). 
Bewaarbanden voor 1 jaargang a t  16,- (f  13,-- bij bestelling van 10 of meer, of indien afgehaald). 
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,-; bij bestelling van 20 of meer f  3,50 
per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op girorek. 
3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artikelen (Tel.: 077- 
18627. Hr. Vostermans).
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ALGEMENE JAARVERGADERING op 15 mei 1982
Het programma rond de algemene jaarvergadering 1982 wordt georganiseerd door de afdeling 
Hoogeveen. De plaats van samenkomst is Hotel Homan, Stationstraat 3, Hoogeveen, hetgeen 
dicht bij het station ligt.
Het programma is:
10.00 uur: ontvangst van de leden met een kop koffie
10.30 uur: lezing door de Heer F. Noltee
12.30 uur: broodmaaltijd
14.00 uur: jaarvergadering
De kosten van de broodmaaltijd bedragen f  15,- per persoon. Aanmelding kan geschieden tot 1 
mei door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 64.47.55.512 bij de 
Slavenburgsbank te Hoogeveen tnv D. Koerts, Meerkoetlaan 34, Hoogeveen. Het gironummer van 
de bank is 1406944.

WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND

De voorjaarsbijeenkomst zal op zondag 18 april in Amsterdam worden gehouden. Het adres is: 
Gebouw de Reijke, Spaarndammerstraat 460. Het is van het Centraal Station te bereiken met bus 
22 richting Zaanstraat, en over de weg via richting Zaandam, afslag Haarlemmerweg.
Op het programma staat:
Verslagen van subgroepjes, 
vertonen van zelf meegebrachte dia's, 
planten ruilen,
Ruurd van Donkelaar vertelt over Hoya’s.
We beginnen om 12 uur, konsumpties zijn aldaar te verkrijgen. Wilt u meer weten over de bijeen
komst of over de WAN in het algemeen, neem dan kontakt op met één van de volgende perso
nen:
Herman Buhl, Zaanstraat 92, Amsterdam, 020-868040;
Aat van (Jijen, Bekkerstraat 137, Utrecht, 030-732313;
René Vogelsang, Koningsspil 16, Sneek, 05150-19382, giro 4323807.

TUINCENTRUM "ARIZO NA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

r \ Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag t/m zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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EXCURSIE NAAR SPANJE

Er is een en ander gewijzigd in de reisplannen voor het bezoeken van de Cactustuinen en -parken 
in Blanes en rond Barcelona. Het programma ter plaatse verandert niet. Wel reizen we met een 
andere onderneming en logeren mogelijk in een ander hotel. Er kunnen nog enkele deelnemers 
geplaatst worden. Spoedig opgeven is dan noodzakelijk!
De prijs van ± f  500,-- geldt bij deelname van 40-50 deelnemers en gebruik van 2-persoons ka
mers. Als er minder deelnemers zijn wordt het vervoer duurder, omdat ik, evenals vorig jaar, de 
bus in Blanes wil houden. Hoeveel de toeslag voor 1-persoons kamers bedraagt, weet ik nog niet. 
Vertrekdatum 21 mei. Ook niet-leden van Succulenta zijn welkom. Het bezoek aan kwekerijen en 
tuinen is uiteraard niet verplicht.
Als U in september zou willen gaan i.p.v. in mei kan dit bij voldoende deelname.
Inlichtingen: W.J.M. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond, tel. 04920-23903.

EVENEMENTEN

20 maart 
8 mei 

15 mei 
15 mei
14-16 mei : 
29 mei
20- 23 mei 
4-17 juni

5 juni
21- 22 augustus: 
28 augustus
4 september : 

11 september :

Ledenraadsvergadering Succulenta 
Vergadering Internoto 
Algemene Ledenvergadering Succulenta 
Cactusbeurs afd. Amsterdam te Amstelveen 
Tentoonstelling afd. Leiden 
Goudse cactusbeurs.
Tentoonstelling Leuchtenbergia
Tentoonstelling afd. Amsterdam in de Hortus van de Universiteit van Amster
dam.
Ruilbeurs afd. Dordrecht te Zwijndrecht
Tentoonstelling Afd. Noord- en Midden Limburg in de Jochum Hof 
Beurs te Zutphen 
Beurs te Nijmegen 
Ruilbeurs van het Noorden

TENTOONSTELLING VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Opendeuren te Turnhout op zaterdag 15 en zondag 16 mei 1982. Telkens van 9.00 tot 19.00 uur. 
Bij de volgende leden van Cactusweelde Turnhout:
Moeskops Broos Ria, Steenbakkerslaan 21, Turnhout;
Cuypers Frans, Fonteinstraat 18, Turnhout;
Huygaerts Maurice, Stwg, op Oosthoven 39, Turnhout;
Simons Jan, Gasthuisstraat 43, Brecht.

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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GOUDSE CACTUSBEURS 29 MEI

De afdeling Gouda en omstreken organiseert op zaterdag 29 mei de traditionele cactusbeurs. 
Tijd: 11.00 - 16.00 uur
Plaats: Grote zaal "KUNSTMIN” , Boelekade 67, Gouda vlak bij het station.
Aanwezig zijn een aantal stands met materialen enz. en natuurlijk veel ruimte voor het uitstallen 
van eigen collecties.
Liefhebbers, die willen ruilen, worden verzocht om 11.00 met hun planten aanwezig te zijn.

OPEN DEUR WEEKEND: 17-18 april vanaf 9 uur

DAMS WALTER, Atheneumstraat 28, 3970 Leopoldsburg - België.
Iedereen welkom.
Ook welkom op andere dagen, dan liefst na telefonisch bericht (tel. 011-345349 in België).

ATTENTIE

RUILEN ZONDER HUILEN 1982 

ATTENTIE

Doe (weer) mee met Ruilen zonder Huilen in 1982!
Alle informatie hierover vindt U in de gele pagina’s van het januarinummer van Succulenta. 
We rekenen op U! Het kan nog.

De medewerkers van RzH

Programma Grusonia
9 april 1982 : Lezing van dhr. Beuckelaers over Astrophytum

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. 
Aanvang: 20.00 uur.

^ALUMINIUM EN GLAS 

MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is. dat ontwerp en konstruktie van de 
kas. een mikroklimaat kreeren. waarin alle planten welig tieren 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd Er zijn 9 verschillende modellen, van 
5 m? t/m 15 m?
De Hovenier stuurt U graag alle informatie Schrijf een 
briefje of bel
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

de ho enier
th u is  in  de tu in

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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AFDELINGSNIEUWS
Programma’s.
Afdeling Amersfoort
22 maart : dHr van Donkelaar met een lezing over Asclepiadaceae (+  plantenverkoop) 

Samenkomst: MAVO-school, Verkeersweg 51, Harderwijk

Afdeling Amsterdam
19 maart : dHr Bregman over onderzoek aan de ontkieming van cactuszaad
16 april : dHr Sterk met een lezing over het geslacht Echinocereus

Samenkomst: zaaltje naast Prinsessekerk, Van Hallstraat 164, Amsterdam

Afdeling Arnhem
8 april : Lezing door de Heer Hovens over Groei en Bloei in de volle grond

Samenkomst: Speeltuinvereniging Tuindorp (achter Floralaan 18) Wageningen 
om 20 uur.

Afdeling Brabant-België
25 maart : dHr Vanden Broeck met een lezing over de Galapagos-eilanden

Samenkomst: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavoylei 118, Vilvoorde

Afdeling Dordrecht
1 april : lezing over erfelijkheidsleer door de hr. H. van ’t Zelfde.

Afdeling Gouda

18 maart : discussieavond
15 april : dHr Lanssens met een lezing over cephaliumdragende planten en over hydro

cultuur
Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda om 20.00 uur.

Afdeling Groningen
18 maart : Plantenverkoop door fa. Bos uit Schoorl.
15 april : onderlinge ruilbeurs

Samenkomst: Hortus te Haren, aanvang 19.30 uur.

Afdeling Den Helder
17 april : Excursie naar Hortus de Wolf in Haren

Afdeling Hoekse Waard
8 april : dHr Bercht met een lezing over Curagao

Samenkomst: Lagere Agrarische School, Klaaswaal. Aanvang 20.00 uur.

Afdeling Leiden
18 maart : dHr Hoek met een lezing over Peru

Samenkomst: Lammenschansweg 40A, Leiden.

Afdeling Utrecht
12 april : discussieavond met onderlinge plantenverkoop

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik.

Afdeling IJsselstreek
26 maart : te Goor, dHr ter Brugge met een lezing over zijn Euphorbia-reis in Zuid-Afrika

Afdeling Zuid-Limburg
6 april : een lezing

Samenkomst: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert.

Afdeling Zwolle
25 maart : Planten samen op naam zetten
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Afdeling Rijn- en Delfland
25 maart : Dhr. Slikkerveer met een lezing over Parodia’s

Samenkomst: Kleindienstencentrum, ingang Zuiderpark, Den Haag 
Aanvang: 20.00 uur

EXCURSIE AFDELING UTRECHT
De afdeling Utrecht organiseert op zaterdag 24 april een excursie per bus naar de Botanische 
Tuin van Steyl en de kwekerij van Hovens in Lottum. De start is in Utrecht'nabij het station. 
Leden van Succulenta in de omgeving van Utrecht kunnen eveneens deelnemen aan deze excur
sie. De kosten van vervoer bedragen f 25,-- per persoon.
Inlichtingen en opgave: W. Alsemgeest, J. van Arkelstraat 16, Everdingen. Tel.: 03472-1673.

TENTOONSTELLING EN BEURS TE HAARLEM
De afdeling Haarlem houdt van zaterdag 1 mei tot en met zondag 9 mei haar jaarlijkse 
succulenten-tentoonstelling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem. Tevens zal op 
zaterdag en zondag 1 en 2 mei eveneens in de Stadskweektuin een succulenten(ruil)beurs wor
den gehouden. De tafels voor de beurs zullen gratis ter beschikking worden gesteld.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

hobbybenodigdheden
boeken

Alles voor het zaaien van Uw cacteeën
Kamerkasjes, zaaipannen, vierkante potten, zaaiverlichting, verwarmingskabel, schakelklokken, thermosta
ten, fungiciden, substraten, thermometers, etc.
Kent U onze nieuwe verzamelcatalogus literatuur met meer dan 100 Cacteeën, Orchideeën, 
Bromeliaceeën-, en tuinboeken?
Onze catalogus 81/82 en de verzamelcatalogus literatuur ontvangt U kosteloos op aanvraag (S.v.p. afzender 
duidelijk aangeven.)

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

6



VRAAG 
EN

AANBOD
Opgaven voor het aprilnummer moeten uiter
lijk 15 maart bij mevr. Smit zijn. Leden van 
Succulenta hebben per jaar recht op één gra
tis advertentie in deze rubriek. Alleen adverten
ties de liefhebberij betreffende worden opge
nomen.

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan adressen 
(binnen- of buitenlandse) van zaadhandelaars 
die vooral (of uitsluitend) zaden van "andere 
succulenten” (vooral Afrikaanse) aanbieden. 
J.J.S. Köllner, Alexanderstraat 9, 5583 BH 
Waalre. Tel. 04904-3276.

Te koop aangeboden: ongeveer 150 cactussen 
van gemengde grootte + verwarming (aard
gas). mevr. v. Krefeld, v. Hogendorpstraat 65, 
Den Haag. Tel. 070-881555 ('s avonds).

Bod gevraagd: op 9Vi jaargangen 1972 tot 
1981. W. Eggers, Zuiderpad 17, Z.O. Beemster. 
Tel. 02990-23261.

Fijnproevers! Herdruk van "Blühende Kakteen 
(Iconographia Cactacearum)” van K. Schu- 
mann, DM 55,--. Subliem uitgevoerd in prachti
ge kleuren. Bij voldoende belangstelling (mini- < 
maal 10 aanmeldingen) reductie. J. Theunis- 
sen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel.
Tel. 01651-1943.

* * * * *

Ik ben zelf enthousiast mammillaria-liefhebber 
en zoek contact met andere fans van dit 
geslacht. Indien er voldoende belangstelling 
zou blijken, zal getracht worden, samen een 
werkgroep op te richten.
Geïnteresseerden stellen zich in verbinding 
met: John E. de Wal, Spennaartstraat 38, B- 
2921 Nieuwenrode, België.

Cactussen
Al 068
Coniferen
Tlllandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR *  BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

Bij CACTUSKWEKERIJ

LAKERVELD
kunt U terecht voor meer dan 1200 
soorten en variëteiten tegen een redelij
ke prijs.
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegezonden.

Lakerveld 89 - Lexmond
Tel. 03474 -1718
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PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam te. 01835-1430

AANBIEDING:
5 bloeibare Parodia’s f 20,00
20 porties zaad van 
bolcactussen f 17,50
Na ontvangst van dit bedrag op giro 
150830.
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f  3,50.

ARBEITSKREIS FÜR 
MAMMILLARIENFREUNDE

(AfM)
Interesseert U zich voor Mammillaria’s? 
De AfM biedt U een tijdschrift met 6 afle
veringen per jaar, waarin talrijke foto’s, 
artikelen en veel informatie. Verder heeft 
de AfM instellingen voor de bemiddeling 
van zaden, stuifmeel, planten en bezit het 
een bibliotheek en een diatheek. 
Jaarabonnement DM 35,-, entreegeld DM 
20,-.
Voor inlichtingen en aanmelding wendt U 
zich tot Rainer Pillar, Klaus Stürmer- 
strasse 13, 4500 Osnabrück, BRD.

Karlheinz Uhlig 053 Kernen i.R. 
Rommelshausen

Kakteen W.-Duitsland Lilienstrasse5

AANVULLING PLANTENLIJST 1981/82
Astrophytum asterias 
Echinofossulocactus

DM 10,--14,-

wippermannii 12,- - 18,-
Espostoa nana *  15,- -24,-
Ferocactus stainesii v. pilosus w 15,- - 24,-
Lobivia tegeleriana
Mammillaria moelleriana 
Marshallocereus thurberi 
Notocactus buiningii

V 13,- -15,- 
4,- -10,- 

10,- - 14,- 
6,- - 20,-

fuscus 8,- - 14,-
scopa v. machadoensis 12,- - 16,-

Parodia alacriportana 10,- - 16,-
punae 10,- - 16,-
subterranea 10,-14,-

Ritterocereus pruinosus 25,- - 35,-

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Zaden van cactussen en 
andere succulenten.

Vraag de nieuwe lijs t aan 
met meer dan 3000 soorten.

G. Köhres
Bahnstrasse 101 
D-6106 Erzhausen-

Darmstadt.
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Echinocereus pulchellus

Waarschijnlijk gelden al deze kenmerken alleen voor uiterste vormen zoals 
die beschreven zijn. Wat hier nu in cultuur is komt meestal uit zaden van 
niet zekere herkomst. In het wild verzamelde zaden worden niet aangebo
den. Bijna alles wat uit zaden gekweekt wordt is de variëteit amoenus. Mis
schien zijn de kenmerken hiervan dominant en zullen kruisingen er meestal 
zo uitzien.
Backeberg geeft in zijn determineertabel in "Die Cactaceae”  blz. 1973 
aan dat bij E. pulchellus langere haren op de bloembuis voorkomen dan bij 
E. amoenus (E. pulchellus var. amoenus).
Op blz. 1 995 van hetzelfde werk zeqt hij dat dit kenmerk bij Britton en Ro
se en bij H. Bravo foutief omgekeerd is weergegeven. Het is waar dat 
deze schrijvers vermelden dat de haren op de bloembuis bij E. pulchellus 
korter zijn dan bij de variëteit amoenus. Of dit juist is of niet is een andere 
zaak. In de beschrijving van E. amoenus komt over de beharing niets voor. 
Wel wordt deze vermeld in de beschrijving van E. pulchellus. Alles wat we 
daarover vinden komt uit latere beschrijvingen dan de oorspronkelijke. 
Volgens wat ik bij planten heb gezien, komen echt lange haren niet voor. 
Meer of minder behaarde bloembuizen vinden we bij beide vormen. In ieder 
geval lijkt het mij geen belangrijk kenmerk. Omdat er dan uitsluitend de be- 
doorning als duidelijk te omschrijven verschilpunt overblijft, heb ik gekozen 
voor het benoemen van deze planten als één soort Echinocereus pulchel
lus (Martius) Schumann en de variëteit daarvan Echinocereus pulchellus 
var. amoenus Schumann. Daar deze beschrijving ook overeenkomt met de 
laatste (1 897) opvatting van Schumann, die beide vormen kende, lijkt mij 
dit zeker verantwoord.
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Een afbeelding van een Echinocereus pulchellus import van voor de oorlog 
uit de verzameling van de heer Smulders te Mierlo is in 1 969 afgebeeld in 
dit tijdschrift. Als ik over een goede kleuropname van deze nog steeds le
vende plant beschik zal ik die laten afdrukken. De knoppen van deze plant 
zijn behaard. Bij het opgengaan van de bloemen is daar op de bloembuis 
niet veel meer van te merken.
Ik heb in 1 969 gevraagd of er nog meer importplanten van deze soort 
bestonden. Daar heb ik nooit iets op gehoord. Wel kwamen er aanvragen 
binnen om stekken te sturen. Helaas geeft de plant vrijwel nooit stekken zo
dat daaraan niet kan worden voldaan.
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Echinocereus
pulchellus
200x

Echinocereus
pulchellus

lOOOx

Als er nog meer oude importplanten zijn van deze soort of van andere inte
ressante soorten hoor ik dat graag. Er komen nog steeds te weinig reacties 
binnen op wat er geschreven wordt.
Deze keer heb ik weer eens R.E.M.-foto's laten afdrukken. Hieruit is te zien 
dat deze planten zaden hebben, die vooral wat het oppervlak betreft sterk 
afwijken van de meeste andere Echinocereussoorten. De enige waarmee ze 
wat dit betreft te vergelijken zijn, zijn E. knippelianus en E. weinbergii. De
ze soorten kunnen dan ook zeker als verwant met E. pulchellus worden be
schouwd.
Zowel volgens de zaadstructuur als de bouw van de bloem is dat niet het 
geval met Echinocereus subinermis SD. Het is dan ook niet juist de boven-
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genoemde soorten met deze soort tot de "Reihe”  Subinermes K.Sch. bij 
elkaar te zetten. Daar het geslacht Echinocereus wat de verwantschap be
treft nog onvoldoende onderzocht is moet ik het bij deze opmerking laten. 
Daar ik niet over R.E.M. opnamen beschik van zaden van E. subinermis en 
andere volgens mij daarmee wel verwante soorten, kom ik daar later nog 
wel eens op terug.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Jumping Cholla

Over verspreiding, een natuurlijk spel 
en een spel geïnspireerd door de natuur.

TRIENKE WOLDRINGH

Planten kunnen hun groei-areaal vergroten door gebruik te maken van uitlo
pers - voor dichtbij - en van zaden voor verspreiding over soms zeer grote 
afstanden. Vogels laten de zaden van de besvruchten overal vallen, de 
wind brengt heel wat ongewenste gasten (onkruid) in het gazon.
Wie kent niet de populieren die midden in de zomer de straat opeens ''be
sneeuwen''? In Amerika noemt men ze ''wattenbomen''. Ook door toe
doen van de mens wordt de verspreiding van planten bevorderd. Gewassen 
worden over grote oppervlakten verbouwd door de zaden erheen te trans
porteren en het zaaibedje gespreid aan te bieden. Onbedoeld worden hier
bij door het verkeer en in verpakking e.d. ook zaden van wilde planten ver
plaatst en verspreid. De mens heeft de mogelijkheden die de verschillende 
plantensoorten bieden benut door naast zaden ook bollen, knollen en stek
ken te gebruiken voor vermeerdering door deze op te kweken op een ande
re plaats dan waar de ouderplant groeide. Zijn er ook planten die zichzelf 
als volgroeide plant verplaatsen? Onze eerste gedachte is: Nee! Een plant is 
in tegenstelling met het dier juist een levend wezen dat stevig met zijn wor
tels verankerd staat in de bodem. Maar het spel der natuur kent ook 
''buitenspel-posities". Zoals er dieren zijn die wel hun hele leven slijten op 
één plekje, zo zijn er ook planten die het op gezette tijden verderop zoeken. 
De cactusliefhebber weet dat sommige succulenten heel gemakkelijk be- 
wortelen, andere kunnen de ongeduldige kweker tot wanhoop brengen. In 
de natuur hebben verschillende plantensoorten deze eigenschap meer of 
minder leren gebruiken, als de omstandigheden daartoe aanleiding gaven. 
In tijden van droogte zijn er die zich letterlijk ''drukken'', zich in de grond 
terugtrekken, andere beschouwen hun wortels dan juist als overbodig en 
laten ze afsterven. Deze laatste kunnen zich, als de kans zich voordoet zo 
meteen uit de voeten maken. Groeiend op hellingen of dorre vlakten kan 
een plotseling opgestoken wind of een plensbui die kans al geven, evenals 
een dier dat tegen de plant stoot. De kans om zo een plaatsje te veroveren 
waar de harde levensvoorwaarden misschien iets gunstiger zijn: op de 
plaats waar de plant tot stilstand komt is misschien een kuil of een opstakel 
wat kan betekenen: schaduw en iets meer vocht. Dit verplaatsen heeft dan
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hetzelfde effect als de voorjaarsverpot-ceremonie van de cactusliefhebber. 
De nieuwe plaats bevat voedingsstoffen die op de oude waren opgebruikt. 
Een klein duwtje kan dit effect al geven. Sommige planten nemen geen ge
noegen met een klein duwtje. Zij voelen zich in hun element bij een harde 
woestijnwind en laten zich dan over grote afstanden meevoeren, rollend en 
tollend doordat ze in uitgedroogde toestand lichtgewicht windvangers zijn. 
Met name de "jumping cholla" zoals de Cylindropuntia bigelowii in Arizo- 
na wordt genoemd, een dicht vertakte geel bedoornde struik kan zo voor 
projectiel spelen, waarvoor men graag uit de weg gaat. Door de compacte 
vorm en de veerkrachtige leden lijkt hij zich met sprongen voort te bewe
gen.
Als jonge plant lijkt hij op een speelgoedbeer met uitgestrekte armen en 
wordt daardoor in California ook wel "teddybeer-cactus" genoemd. Toch 
weet men daar ook dat men voor zo'n knuffeldier moet oppassen; getuige 
de ervaring van enkele dames die kort na de oorlog in een buitenwijk van 
Los Angeles bij een bushalte stonden toen er opeens in vliegende vaart en
kele van deze projectielen langs stoven en de ene dame opzijspringend de 
andere toeriep: "Pas op je kousen" (het was destijds de tijd van de eerste 
nylonkousen). De "springende cholla" heeft een cowboy-artiest in Arizona 
geïnspireerd een spel te ontwikkelen dat hij "Roping Colla" heeft ge
noemd. Op zoek naar afbeeldingen van cactussen een stapel oude tijd
schriften doorbladerend, vond ik in het blad "Arizona Highways”  van ja
nuari 1 955 zijn relaas met foto's en tekeningen. Als groot liefhebber van 
rodeo's waar hij zelf aan meedoet en illustraties van maakt, kwam hij op 
het idee een bewegend lasso-object te maken toen hij de cholla's voor zich 
uit zag springen in de woestijn. Een cowboy wil en moet liefst alle dagen 
aan "roping" doen, dat is lassowerpen, en een spel zou die mogelijkheid 
geven als oefening en om de verveling te verdrijven. Voor de spelregels 
werd er gekeken naar het Engelse pony-polo en het Amerikaanse voetbal, 
de vorm van de bal veranderde in een cholla met zes uitsteeksels.
Naar onze maatstaven moet het - net als rodeo - een nogal ruw vermaak 
zijn. Op de actiefoto was ook de scheidsrechter (met opgerolde lasso) te 
zien, met bij de herberg een Carnegia gigantea.

Jach tfjild  10, 9 2 5 5  JL Tietjerk

M am m illaria  (Krainzia) guelzow iana
AT DE LANGE

Volgens degenen die graag geslachten opdelen: Krainzia guelzowiana 
(Werd.) Backbg., volgens de meer behoudende auteurs: Mammillaria guel
zowiana Werd. In het midden latend wie het bij het rechte eind heeft, de 
soort heeft er het volste recht op in een cactusverzameling opgenomen te 
worden. Het is een prachtige plant, ook als hij niet bloeit. Hij is in niet- 
bloeiende staat gemakkelijk te verwarren met Mammillaria bocasana var. 
splendens, eveneens een juweeltje.
Mammillaria guelzowiana is een plant die niet te veel water mag krijgen. Bij 
te veel water groeit hij niet alleen ijl en spichtig op en verliest daardoor zijn 
dichtbedoornde en -behaarde uiterlijk, maar hij rot ook gemakkelijk weg.
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Mammillaria guelzowiana Foto van de schrijver

Waarschijnlijk is de soort nietzelffertiel. Er bloeide bij mij tot nu toe slechts één 
plant en ondanks bestuiving kon ik er geen zaad van verkrijgen. Ik wil er 
graag zelf zaad van winnen en kijken wat het kiemresultaat is. Zaad dat ik 
van verschillende overzeese bronnen betrokken heb, heeft steeds weer te
leurstellende resultaten opgeleverd.
Gelijktijdig met M. guelzowiana bloeide bij mij Mammillaria wilcoxii. Al
hoewel de planten erg in uiterlijk verschillen, vertonen hun bloemen een 
treffende overeenkomst. Uit pure nieuwsgierigheid heb ik geprobeerd om 
met stuifmeel van M. guelzowiana, bevruchting van een bloem van M. 
wilcoxii tot stand te brengen. Jammer genoeg heeft deze kruisingspoging 
geen zaad opgeleverd. Ik had wel eens willen zien welke kruising daar uit 
tevoorschijn zou komen. Bastaarden vertonen nog wel eens een flinke 
groeikracht en grote bloeiwilligheid. Van twee ouderplanten van Mammilla
ria met grote bloemen mag men waarschijnlijk een Mammillaria-hybride 
verwachten waarvan de bloemen een doorsnede hebben van zo'n 5 cm. 
Het zou een interessant project zijn hybriden te kweken met zulke nog 
grotere bloemen.
Greenstraat 55, Parktown 0084, Pretoria, Rep. Zuid-Afrika 

Vertaling: Arie de Graaf
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E n k e le  a sp e c te n  v a n  het k w e k e n  v a n  c a c t u s s e n  in de  
open lu c h t, de w a rm e  p latte  b a k  en in de k a s  ( 3 )

H. RUINAARD

Glas laat in het langgolvige IR-gebied helemaal geen IR-straling meer door. 
De doorlaatbaarheid van de dikkere kunststofplaten (dikte groter dan 1 
mm) is in het belangrijkste warmtestralingsgebied tussen 7 en 1 7 *tm zeer 
gering of helemaal nul(?) Ten aanzien van dit aspect is PMMA dus onge
veer gelijkwaardig aan glas. Wat hebben we nu aan deze IR- 
doorlaatbaarheden?
Zoals we in figuur 1 al zagen bevat het zonlicht slechts weinig kortgolvige 
en nog minder langgolvige IR-straling. Overdag laten glas en PMMA dus 
het minste en PE het meeste warmtestraling door. In de praktijk heeft deze 
invallende IR-straling echter nauwelijks invloed op de luchttemperatuur in 
de kas. De warmtestraling die bij absorptie van zichtbaar licht in de kas ont
staan is (met absorptie maxima bij circa 2 '/2 en 9 '/2 n m, zie figuur 2) kan 
er bij PMMA en glas daarom het slechtste uit en bij PE-folie dus het beste. 
De slechte IR-doorlaatbaarheid van PMMA zowel bij 2 -2 '/2 /rm als boven 4 
nm resulteert in hogere dagtemperaturen. Bij temperatuurmetingen in mijn 
PMMA en glazen platte bakken van gelijke afmetingen en vorm was de 
temperatuur onder PMMA bij zonnig weer steeds 5 a 8° C hoger.
Een tweede effect van de IR-doorlaatbaarheid is het feit dat de warmte die 
overdag in de kas ontstaan is door absorptie van zichtbaar licht in planten
delen, grond (of potten) en constructiedelen van de kas 's avonds en 
's nachts beter vastgehouden wordt naarmate de IR-doorlaatbaarheid 
slechter is. Zo zijn bijvoorbeeld ook de verschillen in IR-doorlaatbaarheid 
tussen PVC- en PE-folie waarneembaar. Proeven met tunnelkassen, ge
maakt uit PVC-en PE-folie bleken voor PVC-folie een 4 a 5° C hogere dag
temperatuur en een 1 a 2° C hogere nachttemperatuur op te leveren.
Een belangrijke invloed op de IR-doorlaatbaarheid heeft het condenseren 
van water in de vorm van een dunne film (zoals meestal bij glas) of kleine 
druppeltjes (zoals meestal bij PMMA) aan de binnenkant van de kas. Zoals 
figuur 6 laat zien is een dunne waterfilm (dikte 0,03 mm) zeer slecht door
laatbaar voor warmtestraling. Een goed IR-doorlatend materiaal, zoals een 
PE-folie, kan dus door condensatie van een dunne waterfilm zeer slecht IR- 
doorlaatbaar worden.
Als echter het vocht in de vorm van kleine druppeltjes neerslaat, neemt de 
reflectie voor zichtbaar licht sterk toe en neemt de lichtdoorlaatbaarheid in 
het zichtbare gebied dus sterk af. Hierdoor wordt minder warmte in de kas 
opgewekt en gaat veel van het bovenbeschreven voordeel weer verloren. 
Verder gaat hierbij dus veel van het, voor de groei noodzakelijke, zichtbare 
licht verloren, zodat deze vorm van condensatie dus maar beter achterwe
ge kan blijven.
Dit alles leidt tot de conclusie dat een slechte doorlaatbaarheid in het kort
en langgolvige IR-gebied het meest gunstige is voor het verkrijgen van een 
hoge dagtemperatuur en voor het behouden van een hoge nachttempera
tuur.
Een niet te verwaarlozen punt ten aanzien van de lichtdoorlaatbaarheid van 
kunststoffen is het behouden van de oorspronkelijke lichtdoorlaatbaarheid 
van het nieuwe materiaal. Deze kan namelijk teruglopen tengevolge van 
verkleuring van het materiaal. Wanneer we de lichtdoorlaatbaarheid van 
een aantal materialen over een tijdsverloop van enkele jaren bekijken (zie fi-
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guur 7) zien we dat deze voor PMMA vrijwel gelijk blijft, voor UP iets af- 
neemt en voor PVC, afhankelijk van het handelsmerk, vrij sterk kan afne
men.

INVLOED VAN VEROUDERING OP LICHTDOORLAAT - 
fjg: 7 BAARHEID

De meeste kunststoffen zijn gestabiliseerd tegen deze veroudering in de 
vorm van verkleuring en verbrossing die hoofdzakelijk door UV-straling ver
oorzaakt worden. De UV-stabilisatoren die hiervoor gebruikt worden, heb
ben echter weer het nadeel dat ze de doorlaatbaarheid voor UV-straling 
sterk verminderen of deze zelfs geheel tot nul reduceren. Een tweede bron 
van verlies aan lichtdoorlaatbaarheid is die door vervuiling in de vorm van 
stof, kalkaanslag, algengroei of ander vuil zowel aan de binnen- als aan de 
buitenkant van de kas. Af en toe schoonmaken van de kas of platte bak is 
daarom vooral in geval van algengroei noodzakelijk voor het behouden van 
een optimale lichtdoorlaatbaarheid.

Lichtbehoefte van cactussen
Over de lichtbehoefte van cactussen is niet zoveel in getallen bekend. 
Meestal treft men aanduidingen aan als "veel licht” , "zeer veel licht", "zo 
licht mogelijk" en dergelijke vage omschrijvingen. Lichtsterktes worden in 
de techniek opgegeven in Lux. Gerhard Wippich geeft in Kakteen und an
dere Sukkulenten nr. 5 en 6 van 1 979 aan dat 10.000 Lux nodig zijn 
voor een bevredigende groei. Recente publicaties in KuaS (bid. 343, jaar
gang 31, nr. 1 1, 1 980) daarentegen berichten over minimaal 1 000 Lux. 
Hierbij wordt tevens een goedkope lichtsterktemeter besproken.
De lichtsterkte kan ook gemeten worden met een belichtingsmeter die bij 
de fotografie gebruikt wordt. Gerhard Wippich (KuaS, bid. 144, jaargang 
30, nr. 6, 1979) geeft hiervoor de volgende tabel:
INGESTELDE FILMGEVOELIGHEID: 18 DIN (=  50 ASA)
DIAFRAGMA: 4

’n gemeten belichtingstijd van 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 sec
komt overeen met lichtsterkte 321 625 1250 2500 5000 10.000 20.000 40.000 80.000 lux
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Deze grove benadering geeft in elk geval een indruk over de lichtsterkte in 
de kas. Wat betreft de lichtbehoefte van cactussen weet zelfs iedere leek 
dat cactussen veel zon nodig hebben omdat ze immers in de woestijn 
groeien. We kunnen daar aan toevoegen dat ten eerste veel cactussen op 
grotere hoogte groeien dan in Nederland en dus gewend zijn aan meer UV- 
straling, dat ten tweede de cactusgroeiplaatsen dichter bij de evenaar liggen 
dan Nederland, waardoor ze gewend zijn aan een hogere zonnestand (dus 
intensievere straling) en ten derde in Nederland minder zonne-uren voorko
men dan op de cactusgroeiplaatsen. We zullen dus in ieder geval moeten 
proberen om onze planten zoveel mogelijk van het beschikbare (zon)licht te 
laten profiteren.

Licht bij het kweken in de openlucht
Na deze verhalen over de samenstelling van zonlicht, lichtdoorlaatbaarheid 
en lichtbehoefte van cactussen ligt het voor de hand dat het kweken in de 
openlucht vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van licht het gunstigst 
is. Als alleen een bescherming tegen overmatige regenval nodig is, is de 
doorlaatbaarheid van Pe-folie, zowel in het UV- als in het zichtbare gebied 
het beste. Plexiglas is in dit opzicht alleen gunstiger dan glas, wanneer een 
speciaal UV-doorlaatbaar type gebruikt wordt.
Veel succulenten-liefhebbers hebben wel enige cactussen of vetplanten 
buiten in potten of in de volle grond staan en velen hebben daar zeer goede 
ervaringen mee. Mijn 's zomers buiten verblijvende Echinopsissen groeien 
snel, zijn mooi zwaar bedoornd en bloeiden ook in de afgelopen zomer van 
1 980, ondanks het ontbreken van bescherming tegen de soms zeer over
vloedige regenval, normaal door.
Ook twee exemplaren van Cleistocactus smaragdiflorus bloeiden bij vrij 
geringe lengte (circa 25 cm) dit jaar voor het eerst in de openlucht. Toch 
zijn er wel enige bezwaren verbonden aan het kweken in de openlucht, 
's Zomers is het beschermen tegen langdurige regenval toch geen overbo
dige luxe. 's Winters moeten de planten tegen regen en vorst beschermd 
worden. Tenslotte zijn er in het voor- en najaar bij koud weer geen moge
lijkheden om de temperatuur te beïnvloeden. Dit verkort ongetwijfeld de be
schikbare groeiperiode.

(wordt vervolgd)
Drs. J. Lebensweg 8, 6 1 1 8  GB Nieuwstadt

Succulentenpraat

J. ENTENIER

Als alles goed gegaan is, zullen nu veel planten in de knop staan en sommi
ge al in volle bloei.
Op het moment dat ik dit schrijf - half januari - is de invloed van tien dagen 
zonnig winterweer duidelijk te zien, vooral bij die planten die boven in de 
kas staan. Als ik zo langs mijn Mammillaria's kijk, zie ik de knoppen aan de 
"lopende band" tevoorschijn komen. Om er eens een paar te noemen: M. 
cowperae (volgens sommigen identiek met M . moelleriana), nejapensis, 
bombycina, gaumeri, baxteriana, spinosissima, applanata, miegeana, mi- 
croheiia, microthele, solisioides, enz. Mammillaria mystax is de hele win-
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ter doorgegaan haar prachtige bessen naar buiten te schuiven. M. gaumeri 
doet dat trouwens ook. Nu we toch de Mammillaria's bij de kop hebben: ik 
hoor nog steeds klachten over M. balsasoides en M. zephyranthoides. 
Deze beide soorten, door sommigen ook ingedeeld onder Dolichothele, 
willen nog wel eens in de winter van de ene dag op de andere inelkaar zak
ken. Wanneer ze in de zomer in een voedselrijk grondmengsel gestaan 
hebben en daarbij in de herfst ook nog ruim water gekregen hebben, gaan 
ze te volsappig de rustperiode in met alle gevolgen vandien. Een wat schra
ler grondmengsel (géén duinzand), zuiniger met water en geen plastic maar 
stenen potten is hier de beste remedie. Al met al niet de gemakkelijkste 
soorten voor beginners.
De Rebutia's kunnen we tijdig gaan gieten. Ze moeten nu snel aan de wor
tel komen, want in april gaat het veel moeilijker.
Van mijn Noto's waren in januari al knoppen te zien bij N. scopa, vanvlie- 
tii, horstii, werdermannianus en uebelmannianus. Van deze laatste zien 
we in kwekerijen veel planten die niet raszuiver zijn. Van Eriocactus wara- 
sii - in feite ook een Notocactus - kregen enkele planten in september 
knoppen, te laat dus om te gaan bloeien. Hopelijk gaan ze dit voorjaar 
bloeien, in elk geval zitten die knoppen er nog vast op. Dat zie je ook wel 
eens bij bijv. Echinopsis; ze zetten soms in het najaar nog knop die dan 
blijft sluimeren tot in april om dan uit te groeien tot de bloem.
Door ons vorig jaar zomer getopte planten van Kalanchoe rauhii komen nu 
ook in bloei. Ze staan in 9 cm potjes en hebben vier maanden lang geen 
water gehad, waardoor de potkluit meeldroog is en sterk gekrompen. Ze 
staan dus los van de potrand en als ik zo'n plantje vastpak, blijft de pot 
staan. Toch zijn rondom volop nieuwe wortels te zien. Ik zal ze moeten 
drenken, of wat nog beter is bij een regenachtige dag buiten zetten. Aloë 
rauhii, waar we ook wat planten van hebben (echte dwergjes), bloeit in de 
winter zonder problemen. Beide planten komen uit de Republiek Malagasy, 
een eiland dat we waarschijnlijk beter kennen onder de naam Madagascar. 
Op het eiland worden de laatste jaren ontelbare wilde planten uitgeroeid, 
doordat enorme oppervlakten woeste grond in cultuur gebracht worden. 
Volgens Prof. Rauh worden Euphorbia- en Didiereabossen opgruimd om 
daarna als akkerland te dienen. Op grote schaal wordt Agave sisaiana aan
geplant. Blijkbaar verwacht men dat in de komende jaren de sisal weer zal 
kunnen concurreren met de synthetische garens, die van minerale olie ge
maakt worden. Ook de mogelijkheid om van agave alcohol te kunnen ma
ken, dat als brandstof kan dienen, zal hierbij meespelen.
Ook de Mexicaanse regering zoekt naar mogelijkheden om het areaal land
bouwgrond te vergroten. Circa 80% van het Mexicaanse land bestaat uit 
woeste grond en gebergte. Amerikaanse geleerden zoeken naarstig naar 
chemische middelen, die uitgestrooid op wolken, regen kunnen brengen. 
Dat moet dan gebeuren boven de droge halfwoestijnen in het noorden, 
waar vaak wolken zijn maar waar weinig regen valt.
Nog even terug naar de Aioë's. Drie jaar geleden zaaide ik ± 1 000 zaden 
van A/oe variegata. Enkele weken na opkomst zag ik dat één plantje duide
lijk geen variegata was. Het groeide drie maal zo snel als de variegata's en 
in de herfst stond het al in een 1 0 cm pot. Afgelopen zomer stond ze bui
ten in de tuin in een 30 cm pot, maakte stekken en in oktober, toen de 
plant in de kamer gezet werd, ontwikkelde zich een prachtige dikke vertakte 
bloemstengel met oranje bloempjes. Volgens mijn vriend Cas (U weet wel, 
die van de witte grusonii) is het een Aloë sladenia. In ieder geval een plant 
waar ik veel plezier aan beleef.
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TIJDSCHRIFTEN

Leuchtenbergia 1981 nr. 6
Een bespreking van Eriocye ceratistes door A. Liekens en E. van Hoofstadt. De techniek van 
het enten wordt uit de doeken gedaan door A. Liekens.

Leuchtenbergia 1981 nr. 7
Aan de hand van het standaardwerk van Backeberg begint Delvaux met een sleutel van de 
geslachten. Het geslacht Discocactus wordt nader bekeken door Liekens en Van Hoofstadt. 
Liekens breekt een lans voor de schoonheid van zaadbessen van cactussen. Het altijd boeiende 
onderwerp van het enten wordt door Van Hoofstadt verder besproken, terwijl dezelfde auteur 
te zamen met Thomas verhaalt over zijn bezoek aan Mexico. De woordenlijst wordt voortgezet 
van flavipurpureus tot en met glaucopruinosus.

Leuchtenbergia 1981 nr. 8
Van Hoofstadt en Thomas vervolgen hun verslag over hun reis in Mexico. Eerstgenoemde en 
Liekens stellen de bedreiging van het voortbestaan van cactussen in de natuur aan de orde. 
Liekens bespreekt de plaats van het geslacht Neoporteria tussen de nauwverwante geslach
ten, waarna N. villosa aan een nadere beschouwing onderworpen wordt. Tenslotte een stukje 
over de verzorging in de maand september.

Grusonia jrg. 21 nr. 9 (1981)
Een artikeltje over vormen van doornen en stekels en hun nut voor de plant. Als plant van de 
maand wordt besproken Echinocactus grusonii.

Cactaceae brugensis jrg. 3, augustus 1981
J. Supply beschrijft de plantjes behorende tot het geslacht Blossfeldia. 
Huernia macrocarpa var. arabica en var. penzigii.

P. Bourdoux behandelt

Cactaceae brugensis jrg. 3, september 1981
A. Lau vervolgt met een 8ste aflevering zijn Zuidamerikaanse cactusdagboek. P. Bourdoux 
bespreekt Acanthocalycium thionanthum  en Mammillaria hahniana var. giselana. E Lans- 
sens besluit zijn serie over Cactussen op hydrocultuur.

Cactusflora 1981 nr. 9
Deze aflevering is geheel gewijd aan een artikel van Marie-Josée Kucharski over Madagascar, 
waarin de succulente flora van het eiland ruim aan bod komt.

Cactusflora 1981 nr. 10
Korte beschrijvingen van Ceropegia, Krainzia longiflora en Mammillaria parkinsonii var. bre- 
vispina. Cultuuraanwijzingen voor de maanden oktober en november.

Grusonia jrg. 21 no. 1 0 ( 19 81 )
R. Fonteyne beschrijft Mammillaria carmenae. Cultuuraanwijzingen voor de herfstmaanden.

C. Bercht, M  au ritshof 124, 3481  VN Harmelen
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Ariocarpus fissuratus (Eng.) K Sch 
en natuurbescherming

WIM ALSEMGEEST

Deze plant wordt ook veel aangeboden onder de geslachtsnaam Roseocac- 
tus. Het verschil zit hierin dat bij Roseocactus de bloemen uit een groef op 
de zeer groffe tepels ontspringen, in het centrum van de plant. Bij Ariocar
pus ontspringen de bloemen uit de axillen, meestal uit een ouder gedeelte 
van de plant, waardoor de bloemen in een krans staan. De beide geslach
ten zijn echter zeer nauw aan elkaar verwant. De soort hebben wij gefoto
grafeerd bij Mapimi in de staat Durango, Mexico. In de literatuur wordt 
echter als standplaats opgegeven Zuidwest Texas in de U.S.A. en de staat 
Coahuila in Noord-Mexico. Ook komt de soort voor op Guadaloupe (zie 
Succulenta '74 pag. 151). Het verspreidingsgebied blijkt dus groter te zijn. 
Doordat het plantelichaam volledig in de omgeving opgaat, is de plant in 
feite alleen maar te vinden in de bloeiperiode, die in het najaar valt.
De groei verloopt vooral in de natuur bijzonder langzaam. Een plant van 1 0 
cm in diameter is vaak al meer dan 50 jaar oud. De meeste planten die 
men van deze soort in verzamelingen tegenkomt, zijn dan ook importen, 
wat erg jammer is. We kunnen toch niet eindeloos blijven doorgaan met 
planten uit de natuur te halen. De natuur is beslist niet onuitputtelijk, zelfs 
niet in Mexico. Wanneer men bedenkt, dat deze soort er miljoenen jaren 
over heeft gedaan om de huidige vorm te bereiken, terwijl wij kans zien in 
± 200 jaar de soort praktisch volledig uit te roeien, is misschien te begrij
pen wat voor verwoesting wij mensen in de natuur aanrichten.
In plaats van importplanten te kopen is het verstandiger om de planten uit 
zaad op te kweken. Dat is vooral bij deze soort een geduldig werkje, maar 
best wel te doen. Wanneer men kans ziet de plantjes het eerste jaar door 
te brengen, is de grootste moeilijkheid overwonnen. De prille plantjes die 
dan nog geen halve centimeter groot zijn, bezitten al veel karakteristieke ei
genschappen van de volwassen plant. De penwortel welke tot drie maal 
het volume van het bovengrondse plantelichaam kan aannemen, is dan ook 
al in volle grootte aanwezig. Dergelijke planten opkweken geeft erg veel 
voldoening.
Men kan plantjes van ± 6 maanden ook enten op Pereskiopsis; hierdoor 
verloopt de groei veel sneller, zonder dat de plant deformeert. Het is echter 
wel zonde van de penwortel. Geënt verloopt de groei natuurlijk toch al 
voorspoediger, omdat het plantelichaam bij grote droogte in de winter, van 
onder niet meer inkrimpt.
De plant is niet geschikt voor vensterbankcultuur. Het is een liefhebber van 
zeer veel warmte, zodat een plaatsje boven in de kas gereserveerd zal moe
ten worden. Dit geldt uiteraard niet voor de eerste twee jaar na het zaaien. 
Door de grond kunt u een flinke hoeveelheid klei doen. Het is verstandig 
om het bovenste gedeelte van de pot voor meer dan de helft te vullen met 
kiezelsteentjes of gebakken kleikorreltjes. Hierdoor staat de penwortel in 
een zeer goed doorlatend substraat. Men voorkomt hiermee dat bij langdu
rige vochtigheid en een te lage temperatuur, de penwortel gaat rotten. 
Want juist zo komen ook te veel importplanten aan hun eind!
Het is zeer verheugend dat er de laatste jaren een groeiende weerstand 
ontstaat tegen de massale import van natuurplanten. Op enkele planten- 
beurzen was er zelfs een kraam ingericht, waar men zich kon laten inlich
ten over o.a. de verwoesting van de cactusvegetatie die zich de laatste ja-
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Ariocarpus retusus op de standplaats b ij 
Santiago, Nuevo León, Mexico

Ariocarpus fissu ratus, 3 jaar oude zaailingen

ren heeft voorgedaan. Zo langzamerhand worden er al zeer veel soorten 
met uitsterven bedreigd.
Bij de aanschaf van importplanten, zal men ook moeten bedenken dat niet 
bekend is van welke standplaats de soort afkomstig is. Hierdoor zal men 
nooit een wat dieper gaande studie kunnen maken. Bovendien zouden best 
wel eens enkele soorten als b.v. Pelecyphora aselliformis en Obregonia 
denegrii, "welke praktisch uitgeroeid zijn", wel eens aan het eind van een 
ontwikkelingslijn kunnen staan. Wat valt er dan nog te bestuderen?
Een soort waarbij dit totaal anders ligt is b.v. Thelocactus bicolor, welke 
nog volop in ontwikkeling is. De soort is zo variabel, dat men op de stand
plaatsen "maar ook in verzamelingen", volledig het overzicht kwijt raakt. 
Allerlei vormen komen door elkaar voor. Ook het verspreidingsgebied is erg 
groot. Veel onderzoek zal van deze groep nog nodig zijn, waarbij men niet 
zonder importen kan. De bekendheid van de standplaats is dan van grote 
betekenis.
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Thelocactus bicolor: vorm m et getordeerde ribben, op de standplaats b ij Mapimi, staat 
Durango, Mexico

Foto's
van
de
schrijver

Thelocactus bicolor, een platte, breedronde vorm, op de standplaats b ij Carritos S.L.P., 
Mexico, de m eest zuidelijke groeiplaats

De meeste liefhebbers willen echter gewoon mooie planten kweken. De 
een geeft de voorkeur aan kleine zeldzame planten en de ander zal graag 
zo groot mogelijke planten willen bezitten. Op de grote plantenbeurzen is er 
tegenwoordig een enorm aanbod. Ook zeer zeldzame planten staan te 
koop. Wij kennen een liefhebber die ieder jaar zelfs een gedeelte van zijn 
grootste planten van de hand doet, om wat ruimte in de kas te krijgen. Met 
zo'n aanbod is het kopen van importen niet meer nodig.
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The/ocactus bicolor op de standplaats Huizache S.L.P., Mexico

Nu doet zich de laatste jaren een probleem voor dat het nog moeilijker 
maakt om importplanten van cultuurplanten te onderscheiden. Er worden 
nl. ook veel planten geïmporteerd welke in de open lucht gekweekt worden 
o.a. in Spanje, Tenerife en Noord-Afrika. Men moet inderdaad enige erva
ring hebben om te kunnen zien of dit natuur- dan wel cultuurimporten zijn. 
Wanneer echter in een aanbod van importplanten zich de zeer langzaam 
groeiende soorten bevinden als b.v. Ariocarpus fissuratus en Pelecyphora 
aselliformis, zijn het beslist geen cultuurimporten. Deze en nog vele ande
re soorten groeien te langzaam, waardoor ze voor de handel niet rendabel 
te kweken zijn.
Misschien zouden wij de handel tegemoet kunnen komen, door een gedeel
te van onze verzamelingen in te richten, speciaal voor de kweek uit zaad 
van deze veel gevraagde soorten. In onze afdeling gaan althans gedachten 
uit in die richting. Of zou dat een te optimistische voorstelling van zaken 
zijn? Wij proberen het in ieder geval, want van de handel in importplanten 
willen wij graag af.

Jan van Arkelstraat 16, 412 1  EK Everdingen
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Euphorbia leuconeura Boiss.

J.C.A. MAGNIN

Euphorbia leuconeura is een korte zuilvormige plant, die zich op iets latere 
leeftijd kan vertakken. De stammen en takken zijn vijfkantig gevleugeld. Het 
meest opvallend aan de plant zijn de vleugels, die in de lengterichting over 
de stammen en takken lopen. Deze zijn voorzien van een bruine, korte 
borstelige kam.
De bladeren zijn juist tussen de vleugels in geplaatst.
Bij de onderverdeling van het zeer grote geslacht Euphorbia wordt deze 
plant in de sectie Goniostema geplaatst (zie Das Sukkulentenlexikon van 
Jacobsen). Goniostema betekent met hoekige stammen. In deze sectie 
hoort ook de meer bekende Euphorbia lophogona thuis.
De grote donkergroene bladeren zitten aan de top van de stam en de zijtak
ken. Ze zijn tot 1 2 cm lang en tot 4 cm breed. De top heeft een heel klein 
puntje, de bladvoet versmalt zich tot een ca. 5 cm lange steel. De hoofd
en zijnerven zijn duidelijk te zien. Aan de onderzijde zijn vooral de zijnerven 
wit van kleur. De naam leuconeura betekent dan ook witgenerfd. De mid- 
dennerf is vaak rood gekleurd.
De bloemen zitten ongesteeld in de oksels van de bladeren in een groepje 
bijeen. De omhulselblaadjes zijn groen. Tijdens de bloei zijn er twee duide
lijke perioden te onderscheiden. Eerst de periode, dat de stempels rijp zijn. 
Deze steken dan door het bovenste puntje van de omhulselblaadjes naar 
buiten. Het zijn steeds 3 in tweeën gedeelde stempels. Daarna worden de

Euphorbia

leuconeura

Foto's 

van de 

schrijver



meeldraden rijp en steken naar buiten. De planten zijn zelffertiel, d.w.z. dat 
kiemkrachtige zaden worden gevormd, zonder dat kruisbestuiving nodig is. 
Bij rijpheid rollen de zaden naar beneden of springen weg. De zaadkorrels 
zijn ongeveer 4 mm groot en bruin van kleur. Ze kiemen erg goed en bin
nen één jaar kunnen we alweer bloeiende planten hebben. Éénmaal zover, 
groeien ze niet meer zo snel. Het duurt jaren, voordat de planten zo'n 50 
tot 60 cm zijn.
De planten komen oorspronkelijk uit Madagascar. Dit duidt er natuurlijk al 
op, dat de planten vooral niet te koud moeten worden gehouden. In de 
huiskamer, ook met centrale verwarming, groeien ze dan ook voorspoedig. 
De volle zon hebben ze niet nodig. In de zomer kunnen ze wel heel wat wa
ter aan. Met een goed doorlatende grond, waar wat klei door kan worden 
gemengd, zijn ze volkomen tevreden.
Jacobsen geeft nog aan, dat er enkele synoniemen zijn, nl. Euph. fournieri 
Hort. en Euph. madagascariensis Comm.
O oievaars traa t 3 , 3 2 9 1  X K  S trijen
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Lobivia winteriana Foto: G. Winkler

Lobivia winteriana Ritter

GOTTFRIED WINKLER

Algemeen neemt men aan de Lobivia's cactussen zijn, welke in cultuur de 
liefhebber weinig problemen verschaffen. Simpele verzorging geeft een 
goede groei en bloei en daarom wordt dit cactusgeslacht vaak speciaal 
voor de beginner aanbevolen.
Friedrich Ritter vond in 1 964 in Villa Azul, provincie Eluancavelica in Peru,
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een Lobivia, waarop die positieve eigenschappen in bijzondere mate betrek
king hebben. Hij gaf deze zijn nummer FR 1312.  In 1970 volgde dan in 
Kakteen und andere Sukkulenten, nr. 8, blz. 146, de publicatie ervan als 
Lobivia winteriana. Al in deze nieuwbeschrijving werd de gemakkelijke 
kweek van deze fraaie soort naar voren gebracht. Enerzijds vanwege haar 
goede groei, anderzijds wegens haar gemakkelijk en talrijk, tijdens de gehe
le groeiperiode verschijnende bloemen. Met een doorsnee van tot 9 cm zijn 
deze bloemen ook bijzonder groot. En er zijn maar weinig Lobivia's, waar
van de bloem een dergelijke grootte haalt. Nog een andere, positieve ei
genschap kenmerkt de bloemen van deze soort. Ze blijven twee, soms drie 
dagen achtereen geopend. Dit geheel in tegenstelling tot de bloemen van 
haar geslachtsgenoten, die vaak slechts enige uren open blijven en daarom 
door hun verzorger vaak niet bekeken kunnen worden, vooral als deze be
roepshalve afwezig is.
Tot de naaste verwanten van deze soort behoort de van ouds bekende Lo
bivia wrightiana, die volgens Ritter in dezelfde streek, maar op een hoger 
gelegen niveau groeit. De door Ritter bij de nieuwbeschrijving van L. winte
riana bijgevoegde afbeelding toont dan inderdaad een plantelichaam, dat 
zeer veel op dat van L. wrightiana lijkt. Deze vorm met tot 7 cm lange 
middendoorns komt echter ten opzichte van de kortbedoornde vorm maar 
zeldzaam voor. In zijn boek "Kakteen in Südamerika", band 4, heeft Ritter 
ook een exemplaar laten afdrukken, waarbij men duidelijk kan zien, dat de 
doorns op het in cultuur gegroeide deel van de plant veel korter zijn dan op 
het gedeelte, dat op de groeiplaats tot stand kwam. Men zal in onze verza
melingen bij deze soort zelden middendoorns aantreffen, welke langer dan 
één cm zijn. Friedrich Ritter heeft deze plant genoemd naar zijn zuster, me
vrouw Hildegard Winter, die zowel deze soort alsook vele andere vondsten 
van Ritter verspreidde. Aan haar heeft menig cactusliefhebber die al langer 
in zijn hobby meeloopt, vele fraaie planten te danken. Gelukkig stoort deze 
plant zich er niet aan, dat ze al drie keer van naam veranderde. De eerste 
verandering geschiedde in 1 975 en wel door Walter Rausch in de eerste 
band van zijn werk "Lobivia” . Daarin werd deze te zamen met L. wrightia
na onder Lobivia backebergii gevoegd. Onze planten heten nu L. backe- 
bergii var. winteriana. In zijn derde band van "Lobivia" verandert Rausch 
deze naam in "Lobivia backebergii subspecies wrightiana var. winteria
na, waarmee hij enerzijds de enge verwachtschap met betrekking tot de 
nomenclatuurregels uit de weg ging.
In 1 980 verscheen vervolgens het lang verwachte boek van Friedrich Rit
ter, getiteld "Kakteen in Südamerika” . In de vierde band van dit werk nu 
houdt Ritter zich bezig met L. winteriana, die hij te zamen met L. wrightia
na en met het Lobivia hertrichianacomp\ex in het geslacht Neoiobivia Y. 
Ito onderbrengt. Dit geslacht had tot dusver nauwelijks enige aandacht ge
kregen. Ritter fundeert dit hergebruik ervan door het afleiden van dit vor- 
mencomplex in evolutionair opzicht en wel van een andere Trichoce- 
Aeuslijn, als zijnde de overige Peruviaanse Lobivia's. Als meest kenmerkend 
onderscheid geeft Ritter de zaadstructuur op. Van de andere soorten van 
het geslacht Neoiobivia onderscheidt L. winteriana zich hierin, dat deze 
planten geen spruiten vormen, zelfs niet in cultuur, waarin anders vele an
dere soorten als niet spruitend op de vindplaats, toch zijspruiten gaan ma
ken.
Desalniettemin zijn er zeker geen problemen inzake de vermeerdering, om
dat deze soort gemakkelijk en goed uit zaad te vermeerderen valt. Bij een 
doorsnee van 3-4 cm mogen we dan de eerste bloei verwachten. Oudere
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planten worden cylindrisch en dit temeer, als ze - wat overbodig is - geënt 
gekweekt worden. Ik heb oudere exemplaren van deze soort gezien, waar
bij zoveel bloemen tegelijkertijd open waren, dat zulks de indruk van een 
bloemenboeket gaf.
Tenslotte zij nog hier vermeld dat bij enkele handelaren deze soort ook als 
L. winteri of als L. winteriae door het leven gaat. Lobivia peclardiana var. 
winterae Krainz, die men ook dikwijls als Lobivia tiegeliana var. winterae 
aantreft, hoort hierin bepaald niet thuis.

Breitenfurter S tra Be 5 48 /1 /5 , 1238 Wenen, Oostenrijk 

Vertaling: Th. Neutelings/J. Defesche

Kultuurervaringen

PAUL NEUT

Sedert enkele jaren poog ik bij het kweken van Notocactussen  wat orden
telijks te bereiken. Hierbij deed ik al heel wat ervaringen op en kon menige 
vaststelling noteren. Uit de veelvuldige lektuur ons verstrekt door menig 
veldonderzoeker kunnen we leren dat Noto's een oppervlakkig en veelal ra
felig wortelgestel ontwikkelen in een goed doorlatende humusrijke bodem. 
In het algemeen groeiend in rotsspleten, daar waar allerhande materiaal zo
als twijgen, bladeren enz. zich ophoopt, waar mossen zich ontwikkelen die 
het langsvloeiende regenwater vasthouden en zo voor een bijna constante 
vochtigheid zorgen. Als we zelf proberen deze natuurlijke omstandigheden 
na te bootsen is dat zeker geen gemakkelijke opgave. De grondsamenstel- 
ling kan goed vergelijkbaar worden gemaakt (doorlatend en humusrijk). 
Voor vochtigheid kan eveneens worden gezorgd, alhoewel dit al minder 
eenvoudig wordt. Voor zover we Noto's in tablet uitplanten kan aan een 
andere voorwaarde worden voldaan nl. de wortelspreiding. En toch... ze 
"doen”  het niet zoals gewenst of verwacht zou mogen worden. De groei is 
niet fameus te noemen en de bloei blijft sporadisch achterwege. Moet men 
dan alles enten? Zelf voel ik er niet veel voor, maar wat anders?
Ik ga regelmatig op bezoek bij een vriend die zowat alles opkweekt, in mas
sa zaait om het plezier er van en met succes de moeilijkste soorten "groot 
brengt” . Als serre bezit hij zo'n plastieken koepel in zijn tuin, overscha- 
duwd door enkele bomen. In die serre is geen vloer aangebracht. Hierdoor 
bestaat er een constante condensatie door verdampend grondwater, de hy
grometer blijft er meestal rond de 85, zelden minder. De lichtdensiteit is 
belangrijk minder dan bij mij, zelfs bij volle zon is er nooit direkte zonnestra
ling, eerder een getemperd licht. Er heerst doorgaans een temperatuur van 
24 a 26° C, nooit veel hoger (door de schaduw der omringende bomen). 
Hij gebruikt een tamelijk zware kleiachtige tuingrond, doormengd met turf 
en zand. Alles staat in plastieken potten. Zijn Noto's doen het merkelijk be
ter dan mijn planten en alle Noto's die ik ooit al gezien heb.
We ruilen regelmatig planten en na een half jaar herken ik mijn bij hem ver
der gekweekte planten niet meer. Hun volume is merkelijk toegenomen, 
zonder opgeblazen te zijn, de bloei is rijkelijker en regelmatig. Ondanks het 
relatief schemerige licht openen de bloemen zich toch volledig (daarover 
bestaan ook een hoop theorieën). Ondanks de zware grond zijn ze beter 
beworteld in hun plastieken potten. Zijn (geruilde) planten doen het bij mij 
na 1 jaar steeds minder goed en dikwijls moet ik mijn toevlucht nemen tot 
enten om die planten niet te verliezen. Bij mij is het merkelijk helderder,
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meer direkt zonlicht. Het is er veel droger ook met veelvuldiger tempera
tuurschommelingen, van 18° tot 36° C en zelfs meer op 'n "goeie zo
merdag".
Niet alleen Noto's doen het goed bij mijn vriend, ook alle andere denkbare 
geslachten doen het even goed en beter. 99% van zijn planten staan wor- 
telecht, heel uitzonderlijk treft men er een geënte plant aan.
Mag men daaruit besluiten dat zijn "kweekwijze" veruit beter is dan deze 
welke over 't algemeen toegepast wordt, namelijk, een hoge luchtvochtig
heid, regelmatig warm zonder uitschieters naar minima of maxima, een 
min of meer gedempt licht, tamelijk zware, vaste grond? Of moeten we on
ze "kweekwijze" totaal herzien?
Rumoldusstraat 16, B -175 0  Schepdaal

3LK in Hengelhoef

P. ROSENBERGER

Het bezoekersaantal van cactus- en succulentenliefhebbers uit sommige 
landen was bij de laatstgehouden 3LK in Hengelhoef teleurstellend. Daarbij 
kreeg men niet het gevoel dat deze bijeenkomst op een of andere wijze 
door gebrek aan interesse of soortgelijke gedachten geboycot werd, maar 
meer dat gebrek aan informatie omtrent dit opmerkelijke evenement hier
aan schuldig was.
De bedoeling van dit stukje is hierin verandering te brengen. De oprichters 
van de 3LK komen uit 3 landen: België, Duitsland en Nederland. De bedoe
ling was en blijft een gedachtenuitwisseling over de grenzen heen omtrent 
alle vraagstukken met betrekking tot het kweken, vermeerderen en verbrei
den van cactussen en andere succulenten alsmede het leren kennen van 
de Europese buren met hopelijk grensoverschrijdende bezoeken.
Op eenzelfde wijze dus zoals ook gebeurt bij het Bodensee-congres dat bij
na altijd op hetzelfde tijdstip gehouden wordt voor het Zuideuropese ge
bied, zij het met een sterke Duitse deelname.
Hengelhoef is een vakantiedorp, gelegen aan de autosnelweg Antwerpen- 
Aken, dat ideale mogelijkheden voor bijeenkomsten biedt. Er zijn zalen voor 
voordrachten en mooie bungalows waarin men, al naar gelang de prijsklas
se, zelfs koken kan. Midden in een groot bosgebied gelegen, zijn er ook 
buiten de voordrachten en voor diegenen, die langer willen blijven/prachti
ge wandelmogelijkheden.
De organisatoren streven er naar de aantrekkelijkheid op te voeren (en de 
huidige prijzen te handhaven). Zo heeft bijv. de heer Lau uit Mexico beloofd 
een voordracht te houden.
Naast nog drie andere interessante voordrachten met lichtbeelden worden 
op zaterdagmiddag werkgroepen van cactusliefhebbers gevormd die door 
vaklieden geleid zullen worden. De volgende onderwerpen staan op de 
agenda: hydrocultuur, verwarmingsmogelijkheden van kassen, ongedierte- 
bestrijding en Notocactussen.
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Daarenboven zullen wij voor de eerste maal in de gelegenheid zijn de ruil
en verkoopbeurs in een aparte zaal gedurende de gehele 3LK geopend te 
houden. Hierdoor bestaat voor iedere cactusliefhebber de mogelijkheid zo
wel te ruilen als ook - wat wellicht eenvoudiger is - zijn eigen planten te 
verkopen en het geld meteen weer te gebruiken voor nieuwe aankopen. 
Opgemerkt kan nog worden dat het aantal bezoekers uit Frankrijk aanzien
lijk is toegenomen en wij ook met grote vreugde een toenemend aantal En
gelse cactusvrienden kunnen verwachten. Zodoende vermeerderen de mo
gelijkheden om te komen tot uitwisseling van ervaringen en kunnen wij met 
een gerust hart onze cactusvrienden een bezoek aan dit interessante eve
nement warm aanbevelen.

Wat denkt u van... (24)

Mammillaria guerreronis (Bravoj Boed.

Th.M.W. NEUTELINGS

Toen ik deze cactus als onderwerp voor deze rubriek koos, moest ik onwil
lekeurig denken aan de beginperiode waarin ik enorm enthousiast liep voor 
alles wat maar Mammillaria heette. Zo herinner ik mij nog goed een bloei
ende Mammillaria in een Vlaams tuincentrum, welke ruim een halve meter 
hoog was. En trouwens ook het daaraan verbonden prijskaartje van ettelijke 
duizenden franken!
Helaas, budgettair moest ik me vooralsnog blijven bepalen tot de kleinere 
uitvoeringen, die ik zelf ooit eens zo groot zou kunnen krijgen, naar ik hoop
te. Later werd ik wijzer en begreep dat Mammillaria's in overgrote meerder
heid zulk een hoogte nooit bereiken. Toch was die indruk een van de rede
nen, waarom ik mij voor dit cactusgeslacht ging interesseren. En uit de lite
ratuur begreep ik dat Mamm. guerreronis een halve meter en meer kon ha
len.
In 1 974 verwierf ik een exemplaar, ca. 8 cm lang en ongeveer 4 cm 0. 
Deze groeide voorspoedig, maar bloeide niet. Eerst in 1 980, einde mei, 
begin juni, ontstond er een uitbundige bloei. De bloemen lijken veel op die 
van Mammillaria spinosissima, die overigens ook tot de reeks Polyacan- 
thae (=  met vele doorns) hoort. Toch zijn er verschillen tussen beide soor
ten op te merken. De bloemkleur van de guerreronis is oudroze, de randjes 
van de bloemdekbladen lichtroze tot wit, lichtgroenig wit is de bloemkeel 
en de meeldraden zijn wit. Bij spinosissima is de bloemkleur helder diepro- 
ze, zo ook de keel en de meeldraden. Een ander, meer kenmerkend ver
schil tussen beide is dat spinosissima veel langzamer groeit en een breder 
plantelichaam heeft. De bedoorning van guerreronis ziet er sierlijker uit, ter
wijl die van spinosissima wat woester overkomt.
Mijn guerreronis heeft, gemeten einde 1981, een totale lengte van 27 cm 
en een maximale doorsnee van 6 'h cm. En ongeveer halverwege het plan
telichaam zijn in datzelfde jaar een vijftal spruiten ontstaan. Veel midden- 
doorns van die spruiten zijn zelfs haakvormig, wat bijna niet voorkomt bij 
de middendoorns op de areolen van de hoofdtak. Aan de voet is de plant 
erg smal. Daarom moet dit exemplaar met een stok gestut worden.
In de vrije natuur (Canon del Zopilote in de staat Guerrero, Mexico) groeit 
deze soort op steile hellingen. Door het gewicht van de langere exemplaren
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VERENIGINGSNIEUWS APRIL 1982

"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 
08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgiro- 
dienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingep over en aanmel
ding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Neder
land f 35,--, voor leden in Belgie Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,-. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden f  7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.. 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink: Sluitingsdatum: 15e van de maand 
voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op giro
rek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, post De Klomp. Tel.: 08387-1794. 
Succulentarium: W. Ruysch, aanmelden voor bezoek: de heer Ruysch. Tel. 08370-19123, 
toestel 327, of I.V.T. t.a.v. W. Ruysch, Mansholtlaan 15, 6708 PA Wageningen.
Oude nummers Succulenta: H.B. Hooghiemstra, Reyerdijk 115, 3079 NC Rotterdam.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaar
ten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op girorek. 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost eveneens 
f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1981 a 
f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs t 4,50). 
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien afgehaald). 
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f  4,-; bij bestelling van 20 of meer f 3,50 
per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op girorek. 
3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artikelen (Tel.: 077- 
18627. Hr. Vostermans).
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KORTE NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERGADERING VAN 20 MAART 1982
1. Acht Ledenraadsleden waren niet aanwezig, waarvan drie zich afgemeld hadden.
2. In zijn openingswoord vestigt de voorzitter de aandacht op de gereedgekomen affiche. 

Hij bedankt de Heren de Graaf en Noltee voor hun werk aan de nieuwe Handleiding.
3. De notulen van de Ledenraadsvergadering van 10 oktober 1981 worden onveranderd 

goedgekeurd.
4. De studieconderenties starten op 24 april met een eerste bijeenkomst. Een verslag zal 

gepubliceerd worden in Succulenta.
5. De penningmeester licht het financiële verslag, dat in dit gele gedeelte staat 

afgedrukt, toe.
De verkoop van het Discoboek verloopt matig, vooral de Engelse versie.

6. De kascontrolecommissie, bestaande uit de Heren Leusink en Van Dijk hebben de 
boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

7. De Bestuursleden Mevr. Smit en de Heren Leive en Vostermans zijn dit jaar aftredend. 
De Heer Vorstermans is statutair niet herkiesbaar, de beide anderen stellen zich her
kiesbaar. Het Bestuur stelt voor de openvallende plaats de Hr. Schraets kandidaat.

8 De Succulentarium-collectie die door het IVT afgestoten moest worden, zal onder
gebracht worden in de Flevohof en daar deel gaan uitmaken van een succulenten
expositie met een totale oppervlakte van 1200 mJ.

9. Ter ondersteuning van de redactie is een redactieraad benoemd bestaande uit de 
Heren Pullen en Hovens.

10. Er zijn tijdschriftuitwisselingen tot stand gekomen met de Mexicaanse, Tsjechische 
en Italiaanse verenigingen.

11. Het volledig herziene en bijgewerkte boekje van Korevaar ”Wat betekent die naam” zal 
begin 1983 verschijnen.

12. De Algemene Ledenvergadering zal voortaan in Ede gehouden worden, uitzonderingen 
daargelaten.

L. Bercht, secretaris

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 1981

Na de achteruitgang in gebruik van de bibliotheek in 1980 is 1981 weer een gunstig jaar 
gebleken. Ongeveer 125 keer werden pakjes met boeken en tijdschriften verstuurd (in 1980 
ca. 100).
Het totaal aantal uitgeleende boeken bedroeg ca. 350 (tegen 200 in 1980). Deels is dit te 
danken aan het feit, dat door enkele lezers en universiteiten enkele keren een groot aantal 
tijdschriften geleend zijn. Ongeveer 75 lezers hebben gebruik gemaakt van de bibliotheek 
(in 1980 waren dit 60 lezers), waaronder 40 nieuwe lezers (in 1980 eveneens). Drie 
verschillende universiteiten of botanische tuinen hebben boeken of tijdschriften geleend. 
Onder andere heeft de Botanische Tuin van Berlijn enkele tientallen, vooral oude jaar
gangen van Succulenta geleend. Hiervoor kreeg de bibliotheek in ruil enkele artikelen uit 
Willdenowia over het geslacht Kalanchoë.
In het decembernummer was weer een lijst met aanvullingen opgenomen. Er zijn in 1981 
elf nieuwe boeken, enkele jaargangen van het Repertorium Plantarum Succulentarium en 
een aantal tijdschriften opgenomen in de bibliotheek.

JAARVERSLAG DIATHEEK 1981
J. Magnin, bibliothecaris

De werkzaamheden ten behoeve van de diatheek zijn in 1981 voortgezet. Het aantal dia’s is 
iets toegenomen (ca. 2200 stuks). In totaal zijn 10 aanvragen verzorgd.
De uitbreiding van de diatheek is te danken aan de belangloze schenkingen van de 
volgende leden: Beemster, Breda; v.d. Broeck, Grimbergen, België; Brouwer, Richmond 
Hill, Canada; v. Dijk, Amersfoort; Feith, Groningen; v.d. Hoeven, Maasland; Melis, Odilia- 
peel; Vrenken, Volkel.
Vanzelfsprekend is een woord van dank op zijn plaats. Wie sluit zich bij deze donateurs 
aan?
Er is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde gelden.
In afwachting van aanvragen en schenkingen, namens de diatheek werkgroep,

H.M.S. Mevissen
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Onder verwijzing naar de aankondiging in het maartnummer kan medegedeeld worden dat 
de lezing van de Heer F. Noltee zal gaan over de hoogtepunten van zijn vier reizen door 
Kenia en Tanzania.
De agenda van de A.L. is:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1981
3. Binnengekomen stukken en uitgegane correspondentie
4. Financiële verslag 1981
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Begroting 1982. Contributie 1983
7. Bestuursverkiezingen
8. Verslag Instellingen etc.

a. Succulentarium/Overlegcommissie Succulentarium
b. Maandblad
c. Ledenadministratie
d. Blibliotheek
e. Diatheek
f. Ruilen zonder Huilen
g. Clichéfonds
h. Buiningfonds

9. Propaganda
10. Rondvraag
11. Datum en plaats volgende vergadering
12. Sluiting
Voor toelichtingen op enkele punten zie de korte notulen van de Ledenraadsvergadering.

Bestuursvergadering van 6 maart 1982
Een groot gedeelte van de vergadering stond in het teken van de Ledenraadsvergadering. 
Voor berichten zie korte notulen hiervan.
Het Bestuur heeft op verzoek van enkele afdelingen richtlijnen opgesteld, die van dienst 
kunnen zijn bij het eventueel opstellen van afdelingsstatuten. Ze zullen via de Ledenraads
leden aan de afdelingen verzonden worden.

AFFICHE

Het Bestuur heeft een (propaganda-) affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de 
onderzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. 
Ze kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij 
beurzen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt f 1,-- per stuk, exclusief de (hoge) 
verzendkosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U 
verspreid wonend lid bent bij de dichtstbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn 
op de Algemene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van 
Succulenta en bij de secretaris (na telefonische afspraak).

TUINCENTRUM "A R IZ O N A ”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133
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BALANS PER 31 DECEMBER 1981

1 Kas, bank, giro f
2 Effecten

1981
56.643,81 f 

6.789,00

1980
62.124,93

6.897,00

3 Vorderingen
4 Voorraden

7.654,29
10.830,92

8.865,24
8.671,67

5 Clichéfonds 19.864,15 14.672,77

6 Buiningfonds 19.594,00 24.581,13

f 121.376,17 f 125.632*74

1981 1980
7 Vermogen f 92.154,21 f 72.102,29

Batig saldo 9.261,47 20.051,92

Totaal 101.415,68 92.154,21
8 Vooruit ontvan-

gen contributie 2.314,60 1.986,60
9 Voorziening

bibliotheek 1.427,63 2.006,96
10 Nog te be-

talen kosten 16.218,26 29.484,97

/ 123.176,17 f 125.632*74

ad. 3 Vorderingen: ad. 6 Buiningfonds:
Voor geplaatste advertenties f 5.084,29 Voorraad Discoboeken 

(3178 st)
Rente f 2.100,00 Voorbereidingskosten

"Korevaar”
Afdelingen f 470,00 Vorderingen

f 7.654,29 Girorekening
Nog te betalen 
kosten
Fondsvermogen

f 30.591,88

f 716,80 
f 2.250 

f 2. 496,34

- /-  f 721,00 
- / -  f 15.740,02

f 19.594,00

ad. 5 Clichéfonds:
Kas, girosaldo 
Zaad (kostprijs) 
Verpakkingsmat. Drukwerk 
Schrijfmachine (aanschafprijs) 
Voorverkopen - /-

f 12.369,40 
f 1.167,50 
f 5.613,74 
f 1.757,61 
f 1.044,10
f 19.864,15

ad. 9 Voorziening bibliotheek:
Uitgaven: Boeken \f 868,75 

Porto f 683,55
Verzekering f 27,03

f 1.579,33
Ten laste van voorziening - f 579,33 
Expoitatierek. regel 19 .jM.-.Q22iOQ

Spec. kwekerij voor hobbyisten en verzame
laars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek gratis 
toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe 
cultuurimporten voor de verkoop.

Geopend van maandag t/m zaterdag van 9-18 uur.

HOVENS cactuskwekerij Markt 10, 5973 NR Lottum Lottum vindt U,
E3 richting Venlo afslag Venray - Grubben-
vorst-Lottum
Telefoon 04763-1693
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Opbrengsten Begroting Begroting
1981 1981 W/V 1982

11 Contributie (3594 pers.) 128.932,94 133.000,- V 4.067,06 123.000,-
12 Netto opbrengst verkopen 1.855,46 1.000,- W 855,46 1.000,-
13 Inschrijfgeld (283) 2.420,37 1.500,- W 920,37 1.000,-
14 Advertenties 8.808,45 8.000,- W 808,45 8.000,-
15 Clichéfonds 13.448,54 10.000,- W 3.448,54 10.000,-
16 Interest 9.360,38 5.000,- W 4.360,38 4.000,-
17 Incidentele opbrengsten 1.244,50 - W 1.244,50 -

166.070,64 158.500,- W 7.570.64

n
__

l

S-
tb

.

So 5° So ► ■ i ■ i

Uitgaven
18 Tijdschrift 137.327,10 142.000,- W 4.672,90 140.000,-
19 Bibliotheek 1.000,00 1.000,- - 1.000,-
20 Porto 3.471,68 5.000,- W 1.528,32 5.000,-
21 Drukwerk 3.204,26 3.000,- V 204,26 1.000,-
22 Vergadering en reiskosten 6.196,00 5.000,- V 1.196,00 5.000,-
23 Propaganda 692,80 2.000,- W 1.307,20 3.000,-
24 Diatheek - 200,- W 200,00 200,-
25 Vergoeding sprekers 290,00 300 ,- W 10,00 400,-
26 Diverse kosten 4.627,33 4.000,- V 627,33 1.000,-
27 Batig(+ ), nadelig(-) saldo + 9.261,47 - 4.000,- + 13.261,47 - 9.600,-

ad. 20 Porto:

166.070,64 158.500,— W 7.570.64 147.000,-

Porto Secretaris
Ledenadministratie
Penningmeester

Bankkosten

f  568,35 
f  2.560,80 
f  199,05
f  3.328,20 
f  143,48
f  3.471,68

ad. 22 Vergadering en reiskosten:
Dagelijks bestuur f 2.713,97
Ledenraad f 2.252,93
Algemene Vergadering f 1.229,10

f 6.196.00

ad. 26 Diverse kosten:
Prijzen Diawedstrijd f 625,00
Handleidingen nieuwe leden f 575,00
Debiteurenvoorziening f 1.630,40
Overige kosten f 1.796,93

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tillandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

f  4.627.33

^ALUMINIUM EN GLAS 

MAKEN NOG GEEN 
TUINKAS!!

Waar het om draait is. dat ontwerp en konstruktie van de 
kas. eeri mikroklimaat kreëren, waarin alle planten welig tieren 
De SOLUS tuinkassen zijn geheel volgens beroepskwekers- 
eisen gekonstrueerd Er zijn 9 verschillende modellen; van 
5 m2 t/m 15 m2
De Hovenier stuurt U graag alle informatie Schrijf een 
briefje of bel
DE HOVENIER 
POSTBUS 2186 
5001 CD TILBURG 
TEL.: 013-556478

de ho enieri
thu is  in de  tu in

Het voorjaar breekt aan dus
kom snel naar Cactuskwekerij

LAKERVELD
P la n te n lijs t w ord t op Uw verzoek 
g ra tis  toegezonden.

Lakerveld 89 • Lexmond • Tel. 03474-1718
(tussen Lexmond en Meerkerk)
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WERKGROEP ASCLEPIADACEAE NEDERLAND

De voorjaarsbijeenkomst van de WAN wordt gehouden op zondag 18 april en wel in 
Amsterdam: Gebouw de Reijke (het Parochiehuis), Spaarndammerstraat 460.
Met openbaar vervoer te bereiken van het CS met bus 22 richting Zaanstraat en per auto 
moet u eenmaal in Amsterdam gekomen richting Zaandam, afslag Haarlemmerweg. 
Op het programma staat:
Hoya, een lezing door Ruurd van Donkelaar;
Subgroepen verlagen, o.a. fotogroep en literatuurgroep;
Dia’s: iedereen wordt verzocht dia’s mee te nemen van te determineren planten of zomaar 
interessante dingen;
Planten ruilen is natuurlijk niet verboden.
U kunt vanaf 12 uur terecht, koffie is aan het buffet verkrijgbaar. We gaan door tot 

5 uur. Verdere inlichtingen bij:
Herman Bühl, Zaanstraat 92, 1013 RW Amsterdam, 020-868040;
Aat van Uijen, Bekkerstraat 137, 3572 SG Utrecht, 030-732313;
René Vogelsang, Koningsspil 16, 8608 ZL Sneek, 05150-19382, giro 4323807.

WERKGROEP BRAZILIË 

Vorankündigung!
Am 2. + 3. Oktober 1982 halt der Arbeitskreis "Brasilien” für die Liebhaber brasilianischer 
Pflanzen wieder einen Kongress in Leverkusen (Stadthalle) ab.
Auf dem Programm stehen unter anderem:
Diskussionsrunden mit Dias zu vielen Themen, Ausstellung von Schaupflanzen, Pflanzen- 
tausch der Liebhaber, Pflanzenverkauf, Zubehör, diverse Sammlungsbesichtigungen etc. 
Ausführliches Programm erscheint an dieser Stelle in der August/September Ausgabe. 
Anfragen bei: Hernn Werner van Heek, Am Scherfebrand 165 D-5090 Leverkusen 1 - 
Tel. 0214-503091.

DAG VAN DE CACTUSVRIENDEN

Op zondag 2 mei e.k., wordt de ” Dag van de Cactusvrienden” ingericht in het Cultureel 
Centrum te Zepperen (St. Truiden), Kasteelstraat 53 (nodige wegwijzers worden geplaatst). 
Op het programma:
10.00 uur: bezoek aan cactustentoonstelling afdeling Haspengouw.
11.00 uur: voordracht door de heer L. Bercht (Nederl.)
12.30 uur: middagmaal
14.00 uur: ruilen en verkopen van planten
16.00 uur: gespreksronde
De leden van onze vereniging zijn van harte welkom op deze manifestatie.

PROGRAMMA GRUSONIA
14 mei : Lezing van de Heer Prestlé over Brazilië

Samenkomst: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

PROGRAMMA CACTUSFLORA
27 april : Lezing door dHr. Cools

Samenkomst: Prov. Instituut voor tuin- en landbouw, Mechelsevest, 
Leuven.

PROGRAMMA LEUCHTENBERGIA
13 mei : Een lezing.
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CACTUSBEURS AFD. AMSTERDAM ZATERDAG 15 MEI TE AMSTELVEEN

Op zaterdag 15 mei houdt de afdeling Amsterdam voor de tweede keer een cactusbeurs. 
Evenals vorig jaar wordt de beurs gehouden in de overdekte ruimten van het winkel
centrum de Groenhof. Alle cactusliefhebbers zijn van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 
ongeveer 16.00 uur, dus ook u. Maar we zouden het wel op prijs stellen als u geen natuur- 
importen meenam.
Om elk heel uur zal er een loterij gehouden worden met fantastische prijzen. In het 
winkelcentrum zijn ook horecafaciliteiten aanwezig.
Kraampjes, waarop u de waar kan uitstallen, worden gratis door ons ter beschikking 
gesteld. Het is echter wel raadzaam om van te voren een kraampje te reserveren, door 
contact op te nemen met F. Triep, Joris.van Andringastraat 42, 1055 VX Amsterdam, tel. 
020-847108.
Op onderstaand kaartje kunt u de weg vinden naar het winkelcentrum. Het winkelcentrum 
is ook per bus (lijn 65) vanaf het Centraal Sation bereikbaar. De uitstaphalte heet dan 
Groenhof.

van A'dam Zuid

van
Haarlem 
Zaandam 
Den Haag

l I
Rijksweg 9
I

- U -----------------

afslag
Amstelveen Noord

van Utrecht 
en Hilversum

Laan v.d. Helende Meesters

Winkelcentrum

Sportlaan

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING:
f  25,005 Hangcactussen voor 

20 porties zaad van 
Mesems voor f 17,50

Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f 3,50.

ARBEITSKREIS FÜR 
MAMMILLARIENFREUNDE

(AfM)
Interesseert U zich voor Mammillaria’s? 
De AfM biedt U een tijdschrift met 6 afle
veringen per jaar, waarin talrijke foto’s, 
artikelen en veel informatie. Verder heeft 
de AfM instellingen voor de bemiddeling 
van zaden, stuifmeel, planten en bezit het 
een bibliotheek en een diatheek. 
Jaarabonnement DM 35,-, entreegeld DM 
20,-.
Voor inlichtingen en aanmelding wendt U 
zich tot Rainer Pillar, Klaus Stürmer- 
strasse 13, 4500 Osnabrück, BRD.

7



TENTOONSTELLING TE LEIDEN

In mei bestaat de afd. Leiden en omgeving 5 jaar. Dit feit zal niet ongemerkt voorbij gaan. 
Ter viering van een en ander, zal op 14, 15 en 16 mei een grote tentoonstelling van 
Cactussen en andere succulenten worden gehouden in de Orangerie van de Leidse Hortus, 
aan het Rapenburg te Leiden.
Op de tentoonstelling zal een keur van planten worden getoond, zoals ze voorkomen in 
een liefhebbers-verzameling. Verder zal er een kompleet ingerichte Cactus-biotoop te zien 
zijn, er is een hobbykasje opgesteld, er zal informatie worden gegeven en een foto-galerij 
worden ingericht. Kortom, er zal veel te zien zijn.
Voor bezoekers van de expositie is het bovendien mogelijk, de Botanische tuin te 
bezichtigen.

Secr. Leiden e.o., 
Tel. 01713-3020

CACTUSBEURS TE LEEUWARDEN

Succulenta Fryslan organiseert op zaterdag 24 april, ’s middags om 1 uur in Restaurant 
Prins in de Frieslandhal te Leeuwarden

een grote Cactusbeurs

Toegang vrij!

TENTOONSTELLING VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN

Open deuren te Turnhout op zaterdag 15 en zondag 16 mei 1982. Telkens van 9.00 tot 19.00 
uur. Bij de volgende leden van Cactusweelde Turnhout:
Moeskops Broos Ria, Steenbakkerslaan 21, Turnhout;
Cuypers Frans, Fonteinstraat 18, Turnhout;
Huygaerts Maurice, Stwg, op Oosthoven 39, Turnhout;
Simons Jan, Gasthuisstraat 43, Brecht.

GOUDSE CACTUSBEURS 29 MEI

De afdeling Gouda en omstreken organiseert op zaterdag 29 mei de traditionele 
cactusbeurs.
Tijd: 11.00 - 16.00 uur.
Plaats: Grote zaal "KUNSTMIN” , Boelekade 67, Gouda vlak bij het station.
Aanwezig zijn een aantal stands met materialen enz. en natuurlijk veel ruimte voor het 
uitstallen van eigen collecties.
Liefhebbers, die willen ruilen, worden verzocht om 11.00 uur met hun planten aanwezig te 
zijn.

TENTOONSTELLING EN BEURSTE HAARLEM

De afdeling Haarlem houdt van zaterdag 1 mei tot en met zondag 9 mei haar jaarlijkse 
succulenten-tentoonstelling in de Stadskweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem. 
Tevens zal op zaterdag en zondag 1 en 2 mei eveneens in de Stadskweektuin een 
succulenten(ruil)beurs worden gehouden. De tafels voor de beurs zullen gratis ter 
beschikking worden gesteld.

RUILBEURS GRUSONIA

Op 26 juni organiseert Grusonia een ruilbeurs te Torhout (B). Aanvang 14.30 uur.

8



TENTOONSTELLING CACTUSFLORA

Op 26 en 27 juni organiseert Cactusflora een cactustentoonstelling in het Provinciaal 
Instituut voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest te Leuven.

TENTOONSTELLING LEUCHTENBERGIA

Deze tentoonstelling zal doorgaan in de kas van dHr. E. Van Hoofstadt, Kasteellei 111, B 
2110 te Wijnegem, op 20 - 21 - 22 en 23 mei 1982.
Meer dan 10.000 planten, overwegend in volle grond tabletten, zullen er te zien zijn, in zijn 
ca. 200 mJ grote serre.
In het tegenovergelegen lokaal Zevenbunder zullen planten tegen liefhebbersprijzen te koop 
worden aangeboden. Tevens kan hier rustig nagepraat worden met een hapje of een drink. 
De opbrengst van deze tentoonstelling komt integraal toe aan het tijdschrijft Leuchten- 
bergia, waarover U ter plaatse alle inlichtingen kunt verkrijgen.
Meer gegevens worden U graag verstrekt op de telefoonnummers: 031-537258 - 031-453869 
- 031-633795.

1 - 2 - 8 en 9 mei grote kaktus, kamerplanten en hobby tentoonstelling in het
K.C. van ZEPPEREN - St. Truiden

Iedereen is van harte welkom!
Openingsuren op 1 en 8 mei van 14 tot 20 uur 

op 2 en 9 mei van 10 tot 20 uur
2 mei om 14 uur ruil en verkoop.

RUILEN ZONDER HUILEN

De verzending van pakketjes aan beginners (meer dan 90!) en van het uittypen van de ruil
lijst (meer dan 30 deelnemers! Vele mooie aanbiedingen!) is in volle gang.
Willen diegenen, die voor RzH plantjes voor beginners beschikbaar stellen, deze aan de 
heer Leusink sturen of brengen? Onkosten worden natuurlijk vergoed.
Nu alvast hartelijk bedankt voor Uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

de medewerkers van RzH.
Adres: H. Leusink, Griftweg 15, De Klomp - Post Ede. Tel.: 08387-1794.
p.S. Als U nog mee wilt doen aan het ruilen informeer dan even of het nog kan bij de heer
Leusink.

AANVULLING SPREKERSLIJST

De heren Van Donkelaar hebben nu ook een lezing over Mesems.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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AFDEUNGSNIEUWS

Programma’s 

Afdeling Amersfoort
26 april: Lezing door dHr. Bos over privé-tuinen in Zuid-Frankrijk en zijn eigen kwekerij. 

Samenkomst: MAVO-school, Verkeersweg 51, Harderwijk.

Afdeling Amsterdam
16 april: Lezing door dHr. Sterk over Echinocereus.

Samenkomst: De Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Arnhem
13 mei : Vetplantenkeuring en enten.

Samenkomst: Speeltuinvereniging Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Brabant-België
23 april: Juffrouw L. Vanden Driessche verdedigt haar eindwerk tot het behalen van

Industrieel ingenieur met als titel ” De commerciële teelt van Aizoaceae” . 
Samenkomst: Hoger Rijskinstituut voor Tuinbouw, de Bavoylei 118, Vilvoorde. 
Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Dordrecht
6 mei : dHr. Noltee met een inleiding over het fotograferen van planten.

Afdeling Gouda
15 april: Lezing van dHr. Noltee over Tillandsia’s.
13 mei : Lezing van dHr. Lanssens over Cephaliumdragende planten en hydrocultuur. 

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Groningen
24 april: Bezoek aan de kassen van Mevr. Bonefaas te Bellingwolde, met verkoop.

Afdeling Den Helder
15 mei : Lezing door dHr. Beukelaers.

Afdeling Hoekse Waard
13 mei : Korte film door Mej. Bijl over haar verzameling. Ruilbeurs en planten op naam 

brengen.
Samenkomst: Lagere Agrarische School te Klaaswaal. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Rijn- en Delfland
23 april: Dia’s van eigen leden en bezoek uit Sheffield.

Samenkomst: Kleindienstencentrum, ingang Zuiderpark, Den Haag.
Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Tilburg
11 mei : Lezing door dHr. Hovens.

Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Utrecht
10 mei : Lezing door dHr. Noltee over Tillandsia’s.

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik.
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Afdeling IJsselstreek
30 april: te Zutphen, Lezing van dHr. Hovens over Brazilië.

Afdeling Zuid-Limburg
4 mei :Enten en plantbespreking.

Samenkomst: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert.

Afdeling Zwolle
22 april: Lezing door dHr. Ruysch over het Succulentarium.

Opgaven voor het meinummer moeten 
uiterlijk op 15 april bij mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties de liefhebberij betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Lavakorrels 0-3 mm f 20,-- per 100 
kg, te gebruiken bij hydro-cultuur of als 
grondverbeteraar, alleen afgehaald. Tevens 
complete cactusvoedingsoplossingen CN, 
P, K, Mg + Fe, Cu, Zn, Mo, Mn en BJ. 
H. v.d. Wortel, Vosstraat 18, 6964 BA Hall, 
post Brummen. Tel.: 05756-3785.

Gevraagd: Op de bijeenkomst van de 
3-landenconferentie te Houthalen in sep
tember 1981, was er een Nederlandse 
cactusliefhebber op de ruildag zondag
middag, die daar zaden verkocht van Disco- 
cactus horstii. Graag had ik in contact 
gekomen met deze liefhebber in verband 
met het kweken en verzorgen van deze 
cactussoort. Graag contact met Leon 
Gebruers, Meidreef 74, B 2548 Lint België. 
Tel.: 031-559232).

Te ruil: Beaucarnia gracilis, Nolina recur
vata, Rhipsalis horrida. Graag ruilen tegen 
soorten van het geslacht Rhipsalis. In
lichtingen Ger Olsthoorn, Amsterdamse- 
straatweg 933 bis, 3555 HP Utrecht. Tel.: 
030-434477.

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan de 
volgende nummers en jaargangen van 
Succulenta: 1965 1/12, 1964 1/12, 1963 nr. 
12, 1960 nr. 4, 1959 nr. 4, 5, 1958 nr. 4, 10, 
1952 gehele jaargang en daarvoor. Tevens 
gevraagd Rebutia eos R 333 (wit bloeiend). 
Aanbiedingen met prijs aan J. Biesheuvel, 
Lakerveld 89, 4128 LG Lexmond. Tel.: 
03474-1718.

Te koop: Jaargangen Succulenta 1972 tot 
1981. W. Eggers, Zuiderpad 17, Z.O. 
Beemster. Tel.: 02990-23261.

Gevraagd: Wie kan mij, tegen vergoeding 
helpen aan stekken van Epiphyllum- ( 
Phyllocactus) en Zygocactushybriden. Aan
biedingen G. Servotte, Hoogkamerstraat 
130, B 2690 Temse, België.

Te koop aangeboden: Verschillende 2- en 
3-jarige zaailingen in mei-juni, tegen lief- 
hebbersprijzen af te geven. Jos Laenen, 
Piasstraatje 26, 3100 Heist o/d Berg, 
België.

Aangeboden: Jaargangen Succulenta 1973 
tot heden. Mevr. E. Kambier-Roose, Sper- 
werhof 7, Heinkenszand. Tel.: 01106-2936.
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PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak In Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Karlheinz Uhlig
Kakteen
053 Kernen i.R.
Rommelshausen uW.-Duitsland Lilienstrasse 5

DE PLANTENLIJST 1982/83 IS VERSCHENEN!

Aporocactus flagelliformis DM 15,- 17,-
Bartschella schumannii 9,- 12,-
Coleochephalocereus decumbens 35,-
Copiapoa humilis 8,- 10,-

hypogaea 8,- 11,-
Krainzia guelzowiana 10,- 12,-

longiflora 10,- 12,-
Leuchtenbergia principis 10,-

CACTUSSEN - SUCCULENTEN
A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobby benodigdheden

boeken

Uittreksel uit onze uitgebreide literatuurlijst
Backeberg/Das Kakteenlexikon, 822 p. DM 64,00
Borg/Cacti - AGardener’s Handbook*,512p. DM 38,00
Britton & RosefThe Cactaceae, Bd. l-IV*,1048p. DM 108,00
Craig/The Mammillaria Handbook*,390p. DM 68,00
Haage/Kakteen von A - Z (nieuw), 760 p. DM 85,00
Herbel/Alles über Kakteen und andere Sukkulenten,

320 p. DM 39,80
Hoffmann/Sukkulenten, M ittagsblum en,64p. DM 11,80
Lamb/Kakteen und andere Sukkulenten in Heim

Jacobsen/Das Sukkulentenlexikon, 2e druk, 589 p. DM 62,00
Barthlott/Kakteen,212p. DM 18,80
Buxbaum/Kakteenleben, 96 p. DM 10,00
Fleischer-Schütz/Kakteenphlege (nieuw), 220 p. DM 28,00
Haustein/Sukkulenten, 144 p. DM 10,00
Köhlein/Freilandsukkulenten,284 p. DM 78,00
Hecht/BLV-Handbuch der Kakteen (nieuw), 400 p. DM 54,00
Pilbeam/Mammillaria, ACollector’sGuide, 176p. DM 78,00
Andersohn/Kakteen u.a. Sukkulenten (nieuw)

und Wildnis, 456 p. 466 kleurenfoto's DM 34,00
Lamb/The illustrated Reference on Cacti and other

Succulents, Deel I - V, per deel DM 42,00
Pizzetti/Zauber der Kakteen u.a. Sukkulenten, 176 p.DM 54,00
Rauh/Kakteen an ihren Standorten, 184 p. 730 afb. DM 118,00 
Rauh/Die Grossartige Welt der Sukkulenten

224 p. 784 afbeeldingen DM 98,00
Repertorium Plantarum Succulentarum, Deel 23-27,

per Deel DM 15,00
Salm Dyck/Cacteae in Horto Dyckensi Cultae

anno 1849*. 267 p. DM 63,00

320 p. ca. DM 36,00
Schafer/Die Gattung Notocactus, 124 p. DM 24,00
Basilius Besler/Hortus Eystettensis*, 850 p. DM 98,00
Ritter/Kakteen in Südamerika, Deel I DM 54,00

Deel II DM 55,00
Deel III DM 47,00
Deel IV DM 51,00

Riha-Subik/Welt der Kakteen und anderer Sukkulenten
in Farbe (nieuw), 352 p. DM 29,80

Rauh/Bromelien - Tillandsien,410p. DM 98,00
* Herdruk

U ontvangt elk boek porto- en verpakkingskostenvrij voor de aangegeven prijs. Levering tegen vooruitbetaling na toezending van 
de rekening (minimumbedrag DM 30,00, prijsveranderingen voorbehouden).

Jörg Kopper Lockfinke7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Mammillaria guerreronis Foto van de schrijver

hangt de plant naar beneden, met alleen de kop omhoog gericht.
De cultuur ervan wordt in de literatuur vaak omschreven als vrij moeilijk. 
Deze soort zou minimaal 10°C tijdens de winterperiode moeten hebben. 
Ook zou deze plant gevoelig zijn voor koudevlekken, hetgeen inhoudt dat 
door te lage temperaturen bruine plekken op het plantelichaam kunnen ont
staan. Gelukkig heb ik daar tot dusver geen last van gehad. Ook wordt be
weerd dat het een zeer moeilijke bloeier is. Dat klopt. Eerst in 1980 was 
het zover, maar het jaar daarop was weer geen bloemknop te ontwaren. 
Als potgrond gebruik ik een goed doorlatend mengsel van klei, bloemisten- 
aarde en kleikorrels. Tijdens de groeiperiode vraagt dit exemplaar veel wa
ter, dat ik aan de voet van de pot toedien. Eind september staak ik de wa- 
tergift, welke eind maart, althans bij gunstige weersomstandigheden, weer 
wordt aangevangen, maar dan met mondjesmaat.
Bloei of geen bloei, het is een schitterende plant, waarvan de lichtbruin
oranje middendoorns, indien nog jong, en de witte randdoorns mooi con
trasteren tegen de lichtgroene achtergrond van de tuberkels.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

M esem bryanthem aceae (X X X III)

FR. NOLTEE en A. DE GRAAF

38. Dinteranthus Schwant
(ter ere van prof. K. Dinter)

Dinteranthus is bij de liefhebbers van ultra-succulente Mesems een zeer
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1. Dinteranthus inexpectatus
2. D. microspermus
3. D. pole-evansii
4. D. puberulus
5. D. vanzijlii
6. D. wilmotianus

Naar afbeeldingen in 
Jacobsen, A handbook o f 
Succulent plants, III

gezocht geslacht. Het zijn stamloze planten die op latere leeftijd zeer korte 
stammetjes vormen. Door vertakking vormen de planten dan op den duur 
korte, gedrongen klompvormige, lage zoden. In onze verzamelingen zullen 
we deze groeiwijze echter nauwelijks tegenkomen. Hierover zo dadelijk 
meer.
De planten van het geslacht Dinteranthus met hun zeer korte, dikke, veelal 
dicht tegen elkaar aanliggende bladeren, gelijken in uiterlijk veel op Li- 
thops. Althans het merendeel van de soorten. Het verschil met Lithops is
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o.a. dat de constructie van de zaaddoos anders is. Bovendien is het zaad 
van Dinteranthus stoffijn, fijner dan het fijnste Lithopszaad. 
Dinteranthus-sootXen zijn nogal moeilijk in de cultuur. Men is, afgaande op 
de uiterlijke vorm, geneigd om ze op dezelfde wijze te behandelen als Li- 
thops Een tijdje gaat dat ook wel goed, maar op een zeker moment be
merkt men dat de planten uit het geslacht Dinteranthus ieder jaar een 
beetje kleiner worden. Jarenlang staan ze te "kwarren” om tenslotte ge
heel te verdrogen. Zoals dat in dergelijke gevallen meestal zo is, helpt het 
niet om de planten te verpotten of in de mate van watergeven verandering 
aan te brengen. Het lijkt wel of de planten bij ons slechts een kort leven be
schoren is. Vandaar dat we in onze verzamelingen vrijwel nooit vertakte en 
uitgestoelde exemplaren zullen tegenkomen.
Ondanks (of dankzij) dit verschijnsel zullen de planten toch zo nu en dan 
bloeien.
Waarin is nu de oorzaak te zoeken dat Dinteranthus het bij ons meestal zo 
slecht doet?
Van Lithops weten we dat het voornamelijk zomer- en nazomergroeiers 
zijn. Van Dinteranthus weten we dat eigenlijk niet zo precies. In sommige 
boeken of tijdschriftartikelen lezen we dat het zomergroeiers zijn. In andere 
wordt ons echter verteld dat de planten in de herfst behoren te bloeien en 
dat daarna de groeitijd begint. Afgaande op de ervaringen, opgedaan bij de
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behandeling gelijk aan die voor Lithops, zou men kunnen veronderstellen 
dat de planten, tegen hun levensritme in, gedwongen worden op een te
gennatuurlijk tijdstip te groeien.
Behandelen we de planten als wintergroeiers dan is het teleurstellend te er
varen dat de planten toch op een bepaald moment de geest geven.
Naar onze mening mankeert het in onze streken aan voldoende zonneschijn 
in najaar en winter. Bijverlichten met speciale lampen zal ongetwijfeld wel 
iets tegemoet komen aan de behoefte van de planten. De benodige hoe
veelheid zonlicht en de intense bestraling door de zon kunnen we de plan
ten echter, met al onze moderne technische hulpmiddelen ten spijt, helaas 
niet geven. De eveneens in de groeiperiode verlangde warmte kunnen we 
de planten wel geven maar het zonlicht niet. De ervaring heeft geleerd dat 
een in de zomer vrij droge kweekwijze, waarbij de planten vrij dicht onder 
het glas ( ± 40 cm), op de zonnigste plek in de kas geplaatst worden, nog 
de beste resultaten geeft. Zet u de planten echter niet direct onder het glas 
want dan is verbranding niet uitgesloten. Gedurende het gehele jaar moet 
zeer spaarzaam water via de onderzijde toegediend worden. Een beproefde 
methode is de ''pot-in-pot'' kweekwijze zoals omschreven bij Dactylopsis. 
Voorkomen moet voorts worden dat de planten in vochtige lucht staan. Ze 
worden er week van en rotten spoedig weg.
Als potgrond verlangt Dinteranthus een zeer doorlatend, veel grof zand, 
rulle klei en gezeefde bladaarde bevattend grondmengsel (verhouding V2 - 
%-%).
De 6 beschreven soorten zijn afkomstig uit het zuiden van Namibië en de 
Kaapprovincie. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die gemakkelijk uit zaad 
zijn op te kweken. De moeilijkheden beginnen pas als de planten volwassen 
zijn. Bij het zaaien van het stoffijne zaad kunt u het best te werk gaan als bij 
het zaaien van Crassula's. Dus eerst het zaaipotje vullen met zeer zande
rige, gezeefde grond, dan de grond afdekken met fijn grind van 2 a 3 mm 
0 ter dikte van 1 grindkorreltje. Nu voorzichtig de zaadjes uitstrooien op het 
grind en daarna met een fijne nevel uit een bloemenspuitje de zaadjes tus
sen het grind spoelen. U voorkomt daarmee dat de zaden onder de grind- 
korrels terecht komen. Na het ontkiemen de zaailingen de eerste tijd matig 
vochtig houden. Verspenen pas na een jaar als de plantjes goed hanteer
baar zijn.
De langzaam groeiende planten kunnen in het 3de of 4de jaar bloeien. De 
bloeitijden van de onderscheidene soorten lopen nogal uiteen en hieruit zou 
men kunnen afleiden dat niet alle soorten dezelfde behandeling verlangen. 
Ook hier geldt weer dat men zijn planten regelmatig moet observeren om te 
weten te komen wanneer de planten iets meer water kunnen verdragen. 
Dinteranthus inexpectatus bloeit goudgeel; D. microspermus idem, ech
ter met rode punten aan de bloemblaadjes; D. puberulus, goudgeel; D. 
vanzijlii, oranjegeel en D. wilmotianus weer goudgeel.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 3331 AK Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

O N ZE B IB L IO T H E E K  EN D IA T H E E K  
Z IJ N  G O E D  V O O R Z IE N  !

M A A K  ER G E B R U IK  V A N  !
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Mammillaria spinosissima Foto van de schrijver

W at denkt u van... (25)

Mammillaria spinosissima Lem

A.B. PULLEN

De soortaanduiding "spinosissima" betekent zoveel als "de zeer sterk be- 
doornde” . Een terecht gegeven naam, want deze Mammillaria is inderdaad 
voorzien van een zeer dichte bedoorning. Planten van deze soort worden 
op grote schaal gekweekt in handelskwekerijen en massaal op de markt ge
bracht. Wanneer men grote aantallen van deze planten bij elkaar ziet, valt 
direkt de enorme variatie in de kleur van de bedoorning op. Deze variabili
teit heeft ertoe geleid, dat er vele namen gegeven zijn aan planten, die qua 
bedoorning normaal binnen de variatiebreedte van M. spinosissima vallen. 
Uit bovenstaande blijkt wel, dat deze soort gemakkelijk uit zaad op te kwe
ken is. De verzorging geeft ook geen problemen. Een echte plant voor de 
beginnende liefhebber dus. Doch ook de gevorderde cactusliefhebber, die 
niet alleen op nieuwigheden en zeldzaamheden jaagt, zal veel plezier aan 
deze soort kunnen beleven. De voorspoedige groei, de uitbundige bloei en 
het fraaie uiterlijk schenken elke rechtgeaarde cactofiel veel vreugde.
Mijn exemplaar is in enkele jaren, uitgeplant in de volle grond, uitgegroeid 
tot een forse plant, 20 cm hoog en 9 cm ©, en bloeit elk jaar omstreeks 
eind mei/begin juni met vele kransen van bloemen. De laatste twee jaren 
heeft de plant meer dan 1 00 bloemen voortgebracht. Het plantelichaam 
groeit zuilvormig op en is donkergroen van kleur. In tegenstelling tot vele 
andere Mammillaria's maakt deze soort weinig of geen zijscheuten. Elk 
areool draagt ongeveer 25 fijne randdoorns en 8-15 middendoorns, die 
ongeveer 1 8 mm lang worden. De rozerode bloemen zijn ongeveer 2 cm 
©. Zij verschijnen vanuit dat deel van de plant, dat in het voorafgaande jaar 
gegroeid is. De vruchten zijn rood, de zaden roodbruin.
Zoals de meeste Mammillaria's komt ook deze soort uit Mexico.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Enkele aspecten van het kweken van cactussen in de 
open lucht, de warme platte bak en in de kas (4)

H. RUINAARD

Licht bij het kweken in een platte bak
Een redelijk goed compromis tussen praktische uitvoerbaarheid van be
scherming tegen regen en vorst en optimale lichtomstandigheden is de 
warme platte bak. Daar meestal de bovenkant afneembaar is, kan men bij 
zonnig weer het beschikbare licht optimaal benutten.
Mijn platte bakken staan 's zomers aan de voorkant altijd 5 tot 20 cm open 
(dag en nacht), worden bij zonnig warm weer volledig geopend, zodat er 
geen belemmering voor het zonlicht meer aanwezig is en worden alleen bij 
zware regenval volledig gesloten (er blijft dan nog wel enige ventilatie aan
wezig). 's Winters worden ze verwarmd met warme lucht en zorgt de dub
belwandige plexiglaskap voor een goede warmte-isolatie en een optimale 
lichtdoorlaatbaarheid (zie foto).

Vlnr.: Winterverblijf (PVC-golfplaat), enkel-Plexiglas platte bak (3 mm) en dubbel-plexiglas platte bak (2 maal 2 mm)

Op deze manier kan de luchttemperatuur zeer goed beheerst worden. Bij 
warm en zonnig weer kunnen de voordelen van de openluchtcultuur uitge
buit worden. Bij half bewolkt weer stijgt de luchttemperatuur zeer snel 
doordat slechts een vrij klein luchtvolume verwarmd hoeft te worden.
Bij een te hoog oplopende luchttemperatuur (boven 40° C) kan deze zeer 
effectief door beluchting beheerst worden. Het zou zelfs mogelijk zijn om 
met behulp van een automatische raamopener een zelfregelend systeem 
voor de luchttemperatuur te construeren. (Geplande uitvoering medio 
1981).
Bij koud, maar zonnig weer wordt toch nog een gunstige temperatuur be
reikt (zie figuur 8) door absorptie van het invallende zichtbare licht. Dit is 
zelfs nog bij een lichte bewolking het geval.
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F iguur 8

Bij vriezend weer kan toch bij enige zon nog vrij snel een redelijke tempera
tuur bereikt worden (zie figuur 9).

F iguur 9

Dit alles toont aan dat met een warme platte bak zowel een goede regel
baarheid van het licht als de daarmee samenhangende temperatuur bereikt 
kunnen worden. Op deze wijze worden enkele goede aspekten van de 
openlucht- en kaskweekwijze gecombineerd.

Licht bij het kweken in een kas
In een kas staan onze succulenten het hele jaar beschermd tegen de vaak 
akelige weersinvloeden die ons klimaat kent. Hierdoor missen ze echter wel 
een gedeelte van het beschikbare zonlicht, vooral in het UV-gebied. Daar 
staat tegenover dat ze meestal wel warmer staan dan in de buitenlucht. Dit 
pleit voor het toepassen van een kasbedekkingsmateriaal met een zo groot 
mogelijke doorlaatbaarheid in het UV- en zichtbare gebied en een zo slecht 
mogelijke doorlaatbaarheid in het IR-gebied.
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Het vergelijken van de kweekresultaten onder verschillende lichtdoorlatende 
materialen is echter een moeilijke zaak. In de tuinbouw en met name bij 
verschillende tuinbouwproefstations wordt al enige jaren geëxperimenteerd 
met verschillende kasbedekkingsmaterialen.
De vergelijkbaarheid van oogstopbrengst, oogstvervroeging en kwaliteit van 
de oogst is echter vrij moeilijk doordat deze beïnvloed wordt door een aan
tal variabelen, o.a. stand van de kas ten opzichte van N-Z-as, dakhelling 
van de kas, goede of slechte zomer en dergelijke factoren.
Uit dit soort proeven is inmiddels al wel bekend dat bij ieder procent licht- 
verlies er een zeker percentage aan verlies van oogstopbrengst optreedt die 
afhankelijk is van de soort groente, snijbloem of potplant.
Over cactussen is in dit opzicht echter weinig of niets bekend. Vanwege de 
statistische waarde zou, voor een representatieve vergelijkingsproef met 
cactussen, de groei- en bloeiresultaten van minstens 50 zaailingen per 
soort van een aantal soorten en geslachten gedurende een aantal jaren bij 
gelijke vocht- en voedingsomstandigheden gevolgd moeten worden. Bij ge
brek aan ruimte heb ik slechts op zeer bescheiden schaal de groeiresultaten 
tussen 3 ,8  mm glas en 3 ,0  mm Plexiglas kunnen vergelijken. Hierbij ble
ken de groei- en bloeiverschillen van Rebutia chrysacantha niet opvallend 
te zijn.
Evenals enkele cactusliefhebbers die over een Plexiglaskas beschikken kan 
ik slechts vaststellen dat de resultaten onder Plexiglas zeker niet slechter 
zijn dan onder glas. Over polyester, PVC en dubbelwandig PMMA zijn enke
le resultaten bekend uit publicaties in Kakteen und andere Succulenten. 
Zonder verdere details te vermelden noemen de schrijvers hun ervaringen 
met deze materialen zonder meer positief.
Drs. J .  Lebensw eg 8 , 6 1 1 8  GB N ieuwstadt

(wordt vervolgd)
Succulenta Fryslan presenteerde zich met su cces op de 
M anifestatie "P lant & Dier" '81 te Leeuwarden
G. DE LANGE

Een min of meer officiële uitnodiging om deel te nemen aan een grote ma
nifestatie van levende have welke "Plant & Dier '8 1 ”  genoemd zou wor
den, werd door het bestuur van onze afdeling aan de leden voorgelegd met 
de vraag: Doen of niet doen...? Het werd een volmondig " ja "  met alle con
sequenties van dien, en dat zijn er nogal wat voor een vrij jonge afdeling 
als de onze. De indeling, opbouw, beplanting en bemanning van een stand 
van 50 m2 vraagt nogal wat voorbereidingen, vooral ook omdat dit voor 
ons een primeur was en we liefst niet een al te knullige indruk wilden ach
terlaten bij het publiek in de grote Friesland-hal te Leeuwarden. Onze aan
vankelijke bezorgdheid dat onze succulenten en cactusuitstalling in het niet 
zou vallen onder het bloei-geweld van de andere kamer- en tuinplanten, zo
als fuchsia's en geraniums, enz. bleek ongegrond. Deze verenigingen lieten 
namelijk verstek gaan om onbekende redenen. De huisdieren waren wel 
sterk vertegenwoordigd met o.a. pony's, geiten, dwerggeiten, ezels, scha
pen, sierduiven, varkens, cavia's, sierhoenders, kippen en konijnen. Ook de 
aquariumvereniging was present evenals een stand met orchideeën en en
kele educatieve organisaties zoals het Natuurhistorisch Museum.
En dan nu onze bevindingen: Die zijn, ondanks een paar organisatorische 
foutjes, beslist positief te noemen. De medewerking van de leden, de be-
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Foto van J. van Asperen

reidheid om hun mooiste planten voor een week af te staan, het leveren en 
verzorgen van materialen voor achter- en ondergrond, de inzet van de he
ren Huisman en Van Asperen uit Leeuwarden, die een paar volle dagen 
spendeerden aan de opbouw van de stand en het zware werk opknapten, 
dit alles maakte het voor ons als vereniging mogelijk een stand te creëren 
die gezien mocht worden. En reken maar dat er gekeken is....!
Gezien de reakties van het publiek, de vragen en enthousiaste opmerkingen 
mogen we gerust van een succes spreken. Vooral zondag, 1 november, 
was er veel belangstelling en bewondering bij de toeschouwers, waarvan 
de meesten nog nooit van Succulenta, laat staan van de afdeling Fryslan, 
hadden gehoord. Hieruit bleek wel dat een beetje tam-tam en wat aktie 
voor een afdeling zeker geen overbodige luxe is. Wij vinden dan ook dat we 
wel een beetje trots mogen zijn met de kleine groep aktieve leden die deze 
stunt mogelijk maakten. Zoiets geeft de burger weer wat moed, nietwaar? 
Daarom ook zou ik de initiatiefnemers en organisatoren van deze hele ma
nifestatie succes willen wensen voor de volgende jaren hopend dat deze 
show mag uitgroeien tot een sterke traditie, onder het motto: BLOEI 
PRACHTIG, GROEI KRACHTIG, PLANT & DIER '81 .

Tekening: J. C/aesen

A T
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B O EK B E S P R EK IN G
Das Succulenten Lexicon door Dr. H. C. Hermann Jacobson. 2de druk 1 9 8 1 . 4 8  DM. 
Fischer Verlag. Jena D.D.R.
De eerste druk van dit boek kwam uit in 1 970. Omdat er in de Engels sprekende landen duide
lijk meer belangstelling is voor de "andere Succulenten" dan op het vasteland van Europa, 
bleek Blandford Press Ltd., te Londen bereid in 197 5 een vertaling van Lois Glass te willen uit
geven. G D. Rowley verzorgde de Nomenclatuur-controle en het werd zo'n succes dat twee 
jaar later reeds een nieuwe druk nodig was. Nu is er dan ook een 2de druk in de Duitse taal 
beschikbaar en alle verbeteringen in de Engelse uitgave zijn ook hierin verwerkt. Het is een mo
numentaal boekwerk geworden van 645 pag. tekst, 200 pag. zwart-wit foto's en tekeningen 
en honderd kleuropnamen. Er is nu ook in ons land een vernieuwde belangstelling voor de an
dere succulenten. Naast de wat stijf aandoende tabletten met bol- en zuilvormige cactussen 
kunnen de wat lossere vormen en zachtere kleuren een welkome aanvulling vormen. Voor de 
serieuze liefhebber die prijs stelt op een juiste naam voor zijn planten is dit boek van Jacobsen 
een goede gids.
H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest

☆
☆

☆

S u ccu len ten p raa t

J. ENTENIER

Uit mijn kinderjaren herinner ik mij nog heel goed tante Sjaan; ze was een 
wat artistiek type. Als we zo één keer in het halve jaar bij haar op bezoek 
gingen, stond alles anders in huis. De tafel was van de muur naar het raam 
verplaatst of andersom of naar het midden van de kamer, de kast stond in 
een andere hoek en de stoelen switchten mee. Mijn moeder kon daar zeer 
afkeurend over doen, want bij ons thuis stond altijd alles op dezelfde plek: 
de stoelen streng in 't gelid enzovoort. Nou, aan deze dingen moet ik vaak 
denken als ik bij andere liefhebbers in de kas kom. Er zijn liefhebbers, die 
hun verzameling artistiek opstellen: een mooie blauwe Cereus op de ach
tergrond met een witte strausii ernaast, daarvoor een gave grusonii, een 
Mammillaria naast een Noto enz. Er zijn ook liefhebbers, waar alles streng 
in 't gelid staat: de Mammillaria's bij elkaar, de Noto's in één groep, de 
planten in uniforme potten en vult u zelf verder maar in. Maar hoe het bij u 
ook staat, laat het wel het gehele groeiseizoen zo staan en speel geen tante 
Sjaan!
De planten hechten aan hun eigen plekje en vinden het niet prettig dat ze in 
het groeiseizoen gedraaid of verzet worden. En zeker niet de grotere en 
geslachtsrijpe planten. Jonge plantjes en zaailingen zijn wat dat betreft niet 
zo moeilijk. Ook met het verpotten houden we hier rekening mee. Sommige 
Noto's die een scheve kop maken, laten ons al zién hoe ze willen staan: ze 
kijken als het ware naar het zuiden. In één van de Succulenta's uit de vijfti
ger jaren is een foto afgebeeld van Eriocactus leninghausii op zijn natuur
lijke groeiplaats, een groep van planten die allemaal dezelfde kant ''uitkij
ken''. Toch heb ik wel beginnende liefhebbers meegemaakt die dergelijke 
planten draaiden om de kop weer "recht”  te krijgen.
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Ook Echinocactus grusonii mogen we nooit draaien. Als we de kant die 
het vorige jaar naar het noorden stond nu naar het zuiden zetten, dan zal er 
vrijwel zeker verbranding ontstaan op die plekjes, waar de plant het gevoe
ligst is, nl. vlak boven de areolen. Een lidteken, of het nu gekomen is door 
verbranding of door beschadiging, gaat er nooit meer af. Maak daarom bij 
E. grusonii één doorntje vlak boven de potrand met rode nagellak rood, zo
dat bij het verpotten of het verzetten de voorkant altijd terug te vinden is. 
Op die manier blijft de zonkant altijd de zonkant.
Overigens, verbranding geschiedt bijna altijd in april. Een paar dagen 
schraal zonnig weer met hoge wind uit het noorden of oosten, een lage 
luchtvochtigheid, planten die nog niet aan de groei zijn en het gevaar is 
daar. Ga dus nu de planten aan de groei brengen, uitgezonderd enkele ou
de Echinocereus-soorten, maar daar hebben we het al eens eerder over qe- 
had.
Zorg bij de omslag van donker naar zonnig weer voor voldoende luchtvoch
tigheid door te nevelen, beter nog door te gieten. En wilt U geen voorjaars- 
krijtlaagje op Uw kas, scherm de planten dan met een oud stuk vitrage en 
gewen ze geleidelijk aan het snel toenemende licht. Ook de winterisolatie 
(noppenfolie) kan hier uitkomst brengen. Gaat U een weekend weg, leg 
dan onder het tablet een stuk plastic met omhooggevouwen randen en giet 
er een emmer water in, zodat 's morgens vroeg de ruiten beslagen zijn. 
Heeft U al gezaaid? Vermijd directe zonbestraling van de cactusbaby's. Be
ter is ze het eerste seizoen uit de volle zon te houden, maar natuurlijk wel 
volop licht. Ook hier kan een stuk vitrage of noppenfolie goede diensten be
wijzen.
U bent natuurlijk al aan het verpotten. Toen ik vorig jaar aan het verpotten 
was, kwam ik een paar exemplaren tegen van Thelocactus nidulans, vol
wassen planten met een doorsnede van 22 cm, importen. Toen ik ze uit de 
pot haalde waar ze twee jaar in hadden gestaan, bleek dat ze nog niet één 
worteltje hadden gemaakt. Ik had beter moeten weten. De onderkanten 
van deze planten waren dusdanig verhout, dat daar geen wortel doorheen 
kon komen. Ik heb toen zoveel van de onderkant weggesneden, dat in het 
zachte vlees de centrale as zichtbaar werd. Daarna zijn de planten onder 
een stuk vitrage boven in de kas gezet. Nu, na een jaar is een flinke laag 
callusweefsel gevormd. Toch heeft het geen zin de planten op te potten, 
voordat er rond die centrale as nieuwe wortelpunten komen. Misschien zal 
een bakje water eronder (afstand circa 1 cm) de planten verlokken die wor- 
telpuntjes te maken. Eigenlijk moeten zulke planten in hun vaderland blij
ven; hier zullen ze altijd heimwee hebben naar hun geboorteplekje.
Ik kom nog even terug op wat ik de vorige keer schreef over Mammillaria 
zephyranthoides. Wie al zijn planten in plastic potten heeft staan, zal liever 
geen stenen pot tussen al die plastic potten zetten. Doe dan twee plastic 
potten over elkaar en zet daar die gevoelige M. zephyranthoides in. Tus
sen de twee potten is dan een luchtlaagje aanwezig, wat de plant remt en 
dus én sterker én mooier maakt.
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The N ational Cactus and Succulent Journal, Vol. 3 6 , nr. 1 , M arch  1981
De omslagplaat stelt een bloeiend exemplaar voor van Akersia roseiflora, thans ondergebracht 
in het geslacht Borzicactus, aldus de schrijver G. Charles, die een artikel aan deze cactus 
wijdt, P.V. Bruyns vraagt aandacht voor Ceropegia dinteri. W.C. Keen besteedt aandacht aan 
een achttal cactussen en vetplanten. G.S. Chema en P.N. Mehra brengen een wetenschappe
lijk artikel omtrent de ongeslachtelijke vermeerdering van Mammillaria elongata uit meeldraad- 
weefsel. E.W, Putnam vertelt iets over de cactussoort Pfeiffera ianthothele. J.C. van Keppel 
is toe aan deel 2 over het hybridegeslacht x Graptoveria, een artikelenreeks, eerder in ons 
maandblad verschenen. G.A. Krulik licht de lezer in hoe hij experimenteerde inzake het kiemen 
van zaad. R. Zahra geeft een portret in woord en beeld van Neoporteria huascensis. D. Rush- 
ford doet uit de doeken, waarom hij zo enthousiast is over het enten op Pereskiopsis. B.J.M. 
Zonneveld, ook al geen onbekende in ons maandblad, behandelt de variëteiten van Sempervi
vum arachnoideum. Losse artikeltjes van E.W. Putnam, boek- en tijdschriftenbesprekingen en 
lezersbrieven completeren dit nummer.

The N ational Cactus and Succulent Journal, Vol 3 6 , nr. 2 , June 1981
J. Pilbeam wijdt uitgebreid aandacht in woord en beeld aan Adromischus marianae. C.L. 
Scott doet hetzelfde met Haworthia reinwardtii. R. Zahra schrijft een kort artikel over Mam
millaria cerraiboa. H Broogh vraagt aandacht voor Tacitus bellus. A.J. Hazelgroove gaat na 
wat er sinds 1 885 over cactusvirusaandoeningen werd gepubliceerd. M. Fiedler koos Escoba- 
ria strobiliformis als onderwerp. G. Krulik ging na hoe Pediocactus simpsonii d.m.v. bevrie- 
zingsmethoden in bloei te krijgen is. W. Tjaden verdiept zich in ongedierte en ziektes die suc
culente planten bedreigen. J. Matis verschaft een bijdrage over cactuszaadstudies.

The N ational Cactus and Succulent Journal, Vol. 3 6 , nr. 3 , Septem ber 1981
R. Moffet behandelt uitgebreid het geslacht Sarcocaulon. R. Zahra schrijft over Mammillaria 
nivosa. M. de Munter verdiept zich in de aardrijkskundige verspreiding van succulente planten 
in Columbia. Escobaria vivipara var. bisbeeana (syn. var. aggregata) koos M. Fiedler als on
derwerp E. Putnam brengt Parodia sanguiniflora voor het voetlicht. W. Keen doet dat met 
Stapelia glanduliflora en met Peperomia dolabriformis. De op 1 7 juli 1981 overleden Betty 
Maddams wordt in woord en beeld herdacht. Fr. Ritter heeft het over de differentiatie naar 
soorten m.b.t. de cactussen in Zuid-Amerika. Het kweken van succulente planten buiten de 
kas kozen M.J. Martin en P.R. Chapman als onderwerp.
The N ational Cactus and Succulent Journal, Vol. 3 6 , nr. 4 , Decem ber 1981
Als voorplaat treffen we aan Agave cv 'Leopoldii', een kruising tussen A. filifera en A. schidi- 
gera. Het complete geslacht Blossfeldia wordt uitvoerig behandeld door Fr. Ritter, voorts 
voorzien van een achttal zw-foto's. C.L. Scott neemt de bespreking van Haworthia viscosa 
voor zijn rekening. E.W. Putnam geeft een planteportret van Astrophytum asterias. H. Broogh 
brengt de beroepskweker K-W. Beisel voor het voetlicht, die op Gran Canaria (Canarische Ei
landen) een enorme openlucht-cactuskwekerij exploiteert. E. van Jaarsveld vraagt aandacht 
voor de onlangs gepubliceerde nieuwbeschrijving van Aloe meyeri. W.C. Keen vertelt over een 
negental succulenten die in het winterseizoen plegen te bloeien. Dezelfde schrijver geeft een 
portret van Kalanchoe marmorata. En ook nog van Echinocactus uncinatus, voor velen beter 
bekend onder de geslachtsnaam Hamatocactus.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal
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De behandeling van Tillandsia's (1)
FR. NOLTEE

Sinds enige tijd is er een toenemende belangstelling voor het geslacht 77/- 
landsia waar te nemen; dat zal dan ook wel de reden zijn waarom de re
dactie mij heeft verzocht eens wat te vertellen over de behandeling van de
ze planten.
Om een inzicht te krijgen in de eisen die bepaalde planten stellen aan hun 
verzorging, is het van groot belang iets te weten van de natuurlijke omstan
digheden waaronder zij groeien. Voor sommige planten is die kennis wel uit 
boeken of tijdschriften te halen, maar er gaat toch niets boven het "aan 
den lijve”  ondervinden. Om die reden besloot ik in 1981 een bezoek te 
brengen aan de belangrijkste Ti/landsia-gebieden in Mexico, een land dat 
ongeveer een kwart van alle soorten uit dit geslacht herbergt. Nu zou ik 
niet graag beweren dat ik door dat bezoek alles afweet van de omstandig
heden waaronder Tillandsia's groeien, maar het heeft wel erg verhelde
rend gewerkt. Zo bleek onder andere dat sommige Tillandsia-soonen on
der heel verschillende omstandigheden kunnen voorkomen. Dit verschijnsel 
wordt met een mooie term aangeduid als het bezit van "een brede oecolo- 
gische amplitude". Het verklaart waarschijnlijk het gemak waarmee deze 
soorten zich aanpassen aan cultuuromstandigheden. Anderzijds zijn er ook 
soorten die slechts onder bepaalde, zeer specifieke omstandigheden voor
komen. Men zou geneigd zijn te denken dat die soorten meer problemen in 
de cultuur opleveren. Ten dele is dat inderdaad zo. Men moet echter niet 
vergeten dat bij het voorkomen van een plant op een bepaalde plaats meer 
factoren een rol spelen dan alleen een eventuele voorkeur voor de omstan
digheden die daar heersen. Te denken valt aan het verschijnsel concurren
tie, waardoor een plant moet uitwijken naar plaatsen waar andere planten 
niet kunnen groeien. Anders gezegd: het is mogelijk dat een plant niet er
gens groeit omdat die plaats zijn voorkeur heeft, maar meer omdat hij op 
andere plaatsen "niet aan de bak komt". Wanneer de factor concurrentie 
wegvalt - bijvoorbeeld in een tuin - zien we dan ook dat planten kunnen 
groeien onder heel andere omstandigheden dan ze "van huis uit" gewend 
zijn.

Na dit uitstapje keren we nu terug naar de Tillandsia's in onze verzamelin
gen. Voor wat betreft de verzorging is het daarbij goed een onderscheid te 
maken tussen de zgn. grijze Tillandsia's en de groene soorten omdat de 
eerste groep in zijn algemeenheid het meest geschikt is om samen met 
cactussen en andere succulenten gekweekt te worden, zullen we ons voor
namelijk tot die planten beperken. Overigens voelen ook verschillende groe
ne soorten zich best thuis in onze verzamelingen, mits ze wat meer water 
en wat minder zon krijgen dan de grijze Tillandsia’s. Er zijn enkele groene 
soorten die niet epilyptisch worden gekweekt, maar in potten. Een van de 
voordelen van de Tillandsia’s, n.l. het feit dat ze geen extra ruimte vragen, 
valt bij die soorten dus weg. Een deel van de grijze soorten kan als echte 
succulenten beschouwd worden. Dit feit geeft natuurlijk er meteen een 
eerste aanwijzing voor hun verzorging.
Een juiste verzorging is afhankelijk van een aantal factoren, die in werkelijk
heid geen afzonderlijke eenheden vormen maar die we voor de overzichte
lijkheid toch apart zullen behandelen.
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Licht De grijze soorten vragen een lichte standplaats. Dit niet omdat ze bij 
minder licht niet zouden groeien, maar omdat ze dan een groot deel van 
hun schoonheid verliezen. Voorzover mijn ervaring strekt verdragen alle 
grijze soorten volle zon, mits de temperatuur niet te hoog oploopt (zie on
der).

Temperatuur Bij dit onderwerp zijn we geneigd in de eerste plaats te den
ken aan de gewenste minimum temperatuur in de winter. Wat dat betreft 
zal 8 a 1 0°C voor de meeste soorten voldoende zijn. Vele soorten groeien 
in dezelfde gebieden als cactussen, (sommige zelfs op cactussen); deze 
kunnen nog wel lagere temperaturen verdragen. Ook de maximumtempera
tuur is heel belangrijk. Nogal wat soorten komen voor in streken die liggen 
op een hoogte van 2 a 3000 meter. Zelfs in de tropen wordt het op zo'n 
hoogte nooit bijzonder warm. (Ruwweg kan men zeggen dat bij iedere 1 00 
m stijging de temperatuur 0 ,5°C  daalt). Vooral wanneer u uw Tillandsia's 
hoog in de kas hangt, kan het daar 's zomers wel eens veel te heet voor ze 
worden, zoals ik enkele malen tot mijn verdriet heb ondervonden. Een goe
de ventilatie is dan ook letterlijk van levensbelang voor deze planten. In de 
huiskamer of in de buitenlucht zal het probleem van een te hoge tempera
tuur zich niet voordoen.

Vocht Voor de grijze Tillandsia's zal het noodzakelijke vocht veelal ter be
schikking komen in de vorm van dauw of nevel. In de cultuur moeten we 
onderscheid maken tussen planten die in kamer of kas worden gekweekt 
en planten die zich in de open lucht bevinden. Om met de laatste categorie 
te beginnen, deze planten hebben vrijwel altijd voldoende aan het vocht dat 
Moeder Natuur ter beschikking stelt. Daarbij ga ik er dan wel van uit dat de 
planten niet onder een afdak of iets dergelijks hangen. In extreem natte zo
mers zouden de planten te veel van het goede kunnen krijgen, maar zelfs 
de toch niet bepaald droge zomers van de afgelopen twee jaar hebben mijn 
planten zonder probleem doorstaan. Alleen de planten die water verzame
len in een rozet - maar dat zijn er onder de grijze slechts enkele - giet ik in
dien nodig zo nu en dan leeg.
De exemplaren die in kamer of kas hangen vragen uiteraard wat meer zorg 
op het punt van de vochtvoorziening. In het zomerhalfjaar, wanneer de 
planten aan de groei zijn, kunt u ze gemiddeld één maal per dag sproeien. 
De nadruk ligt op gemiddeld, want u mag ze best eens een paar dagen 
overslaan. Hebt u slechts enkele planten, dan kunt u ze wellicht beter in 
een teiltje of emmer onderdompelen. Aangezien dit effectiever is dan 
sproeien, hoeft dit slechts enkele malen per week te gebeuren. Bevochti
gen heeft het meeste effect als het 's avonds gebeurt, doordat het vocht 
dan minder snel verdampt.

i

In de winter moet u de watergift aanpassen aan de temperatuur. Dat houdt 
in dat planten die in de huiskamer hangen - vooral als dat boven de centra
le verwarming is - in die tijd vrijwel eveneel water vragen als 's zomers. Bij 
lagere temperaturen, zoals in een cactuskas, moet u naar verhouding min
der water geven. Bij overwintering in een cactuskas kunt u de Tillandsia's 
misschien beter dompelen dan sproeien, teneinde de luchtvochtigheid in de 
kas niet te hoog te doen oplopen.

Rotterdamseweg 88, 3331  AK Zw ijndrecht

(slot volgt)
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Wat denkt u van... (26)

Escobaria minima (Baird) D.R. Hunt

Th.M.W. NEUTELINGS

Om misverstanden in de naamgeving te voorkomen, in 1931 werd dit 
plantje beschreven als Coryphantha minima Baird. In 1 934 werd het weer 
opnieuw beschreven, maar nu als Coryphantha nellieae Croizat. Deze 
schrijver had namelijk niet in de gaten dat het al drie jaren eerder ten doop 
werd gehouden. In 1961 doopte Backeberg het om tot Escobaria nellieae, 
omdat hij dit plantje eerder als een Escobaria-exemplaar zag. In 1971 her
gaf Hunt dit cactusje weer zijn oorspronkelijke soortnaam, dus werd het 
wederom Escobaria minima.
Minima betekent de kleinste, terwijl nellieae afgeleid is van de naam van de 
echtgenote van de auteur Baird. Op zich is dat allemaal niet zo interessant, 
maar wel belangrijk. Want beide soortnamen.circuleren nog steeds naast 
elkaar. En het is toch bij voorbaat van belang te weten, dat het niettemin 
maar om één plantsoort gaat.
Het is een begerenswaardige soort, welke ik in 1 974 geënt bij een cactus
kweker kocht. De onderstam is een Eriocereus jusbertii. Het is een trage 
groeier, die evenwel door de jaren heen steeds sterker spruit. Elk hoofdje 
wordt niet groter dan ongeveer 4 cm hoog bij 2 cm doorsnee. Het planteli- 
chaam gaat geheel schuil onder de ca. 1 8, tot 4 mm lange randdoorns en 
de 3 grovere, opstaande middendoorns. De dieproze bloemen verschijnen 
bij vele tegelijk in de maand mei. De bloemen zijn niet zo groot: 1 5-20 mm 
in doorsnede. Maar de veelheid ervan karakteriseert deze plant tot een van 
de charmantste Escorbaria's. Het is een echte seizoenbloeier, waarmee ge
zegd wil zijn, dat na de bloei geen herhaling ervan te verwachten is. Dit in 
tegenstelling tot de aan deze soort nauw verwante Escobaria hesteri, die 
tot in de herfst nog bloemen voortbrengt.
Het is een gemakkelijk te houden plantje, althans geënt. Zelf heb ik eens 
een zijscheut op een jusbertii-onderstam geënt, wat geen problemen ople
verde. Een andere stek liet ik bewortelen, hetgeen ook vrij voorspoedig 
ging. Helaas ging het stekje toch nog van zijn wortel af. Wat mijn eigen 
schuld was, omdat de gevormde wortel nog te klein was en ik hem dus te 
snel had opgepot.
Het overwinteren biedt geen problemen, zolang de ruimte, waarin het staat 
vorstvrij wordt gehouden. Mogelijk dat het ook een geschikt exemplaar is 
voor de vensterbankcultuur. Maar dan op het zuiden natuurlijk. In de natuur 
wordt het aangetroffen in N.E. Brewster County, gelegen in de staat Texas 
(U.S.A.).

Galmei dijk 49, 4 706 KL Roosendaal

DENKT U AAN DE 
3 LK ?
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Escobaria minima Foto van de schrijver

Mesem bryanthemaceae ( X X X I V )

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

40 Disphyma N e.Br.
(dubbel gezwel, dubbel knobbeltje)

Kruipende, zodevormende struikjes waarvan de takjes op de knopen wor
telen.
Kunnen 's zomers, zoals zovele struikvormige Mesems, buiten gekweekt 
worden in een zonnige rotstuin of op een zonnig balkon, 's Winters koel 
binnen overwinteren. Zij komen sporadisch in verzamelingen voor. 
Disphyma is een van de weinige geslachten die ook buiten Zuid-Afrika in 
het wild voorkomen.
Naast een klein verspreidingsgebied in de omgeving van Kaapstad, worden 
soorten van Disphyma ook gevonden in Australië, Tasmanië en Nieuw 
Zeeland.

39 Diplosoma Schwant.
(dubbel lichaam)

Kleine vrijwel stamloze, ultra-succulente planten. De tegenoverstaande bla-
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Disphyma crassifolium
Naar een afbeelding in Herre: The Genera o f the Mesembryanthemaceae

Diplosoma retroversum

Tek.: A. de Graaf

deren zijn voorzien van zogenaamde idioblasten. Dat zijn afzonderlijke, 
langgerekte, met water gevulde grote cellen aan de oppervlakte van het 
blad.
Na de groeiperiode (in de nazomer) verdrogen de bladeren geheel en de 
plant moet dan absoluut volkomen droog gehouden worden gedurende de 
volledige rustperiode. Deze moeilijk te kweken planten verlangen een kalk- 
bevattende zeer zandige grondsamenstelling en een kastemperatuur van 
1 5-20°C. Ze mogen beslist niet over de kop begoten worden. Het beste 
kunnen ze gekweekt worden volgens de ''pot-in-pot-methode" zoals om
schreven werd bij Dactylopsis.
De bloemen verschijnen vanuit het hart van het bladpaar en hebben een ro
ze kleur. Plaats van herkomst: Kaapprovincie, Piketbergdistrict.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 8331  A K  Zw ijndrecht 
Finlandplein 5, 3 24 4  AE Nieuwe Tonge
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Mila caespitosa (Br. et R )

F.J. VANDENBROECK

Het geslacht MHa is onder liefhebbers niet erg bekend of verspreid. Het zijn 
zeer klein blijvende, cereusachtig uitstoelende planten uit de Peruaanse 
kustwoestijn met naar verhouding grote gele bloemen. Ik wil hier de oudst 
bekende soort van het geslacht even voorstellen, Mila caespitosa, beschre
ven in 1922 door Britten en Rosé. Het zijn merkwaardige planten zowel 
vanwege hun specifieke habitus als hun extreme leefomstandigheden. 
Toen we vanuit Huarmey via de Panamericana in zuidelijke richting naar Li
ma reisden, hing er een dichte garuanevel over de woestijn. Garua is de 
naam voor de typische nevel die tijdens het winterseizoen over het Peru
aanse en Noordchileense kustgebied hangt en o.a. wordt veroorzaakt door 
de koude Humboldtstroom, die deze kusten bespoelt. Op bepaalde plaatsen 
was de nevel zo dicht dat hij in een fijne motregen condenseerde. Ik was 
blij dit ogenschijnlijk zo banaal natuurgebeuren te kunnen beleven, want ik 
wist dat dit de vorm was waaronder de weinige planten van deze uiterst 
dorre regenloze kustgebieden hun vocht ontvangen. Woestijncactussen 
van de geslachten Islaya, Copiapoa, Haageocereus, Mila e.a. alsmede de 
typische woestijntillandsia's moeten het voor hun waterhuishouding met 
deze nevel stellen. Tijdens de zomermaanden brandt de zon in deze gebie
den vanuit een onafgebroken wolkenloze hemel en moeten de planten op 
hun waterreserves teren.

B io toop  van M ila  caesp itosa , m e t exem pla ren  van H aageocereus m u lta ng u la ris  var. pseudom e lanos te le

We hadden al enkele groeiplaatsen van bloeiende Tillandsia purpurea be
zocht, die er vanwege de nevelneerslag fris en welvarend uitzagen, toen 
we een zestigtal kilometer ten zuiden van Huarmey een standplaats van 
Haageocereus bezochten. Uitgaande van de gegevens van F. Ritter ging
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Mila caespitosa Foto's van de schrijver

het hier vermoedelijk om Haageocereus multangularis var. pseudomela- 
nostele (Backbg.) Ritt. Het geslacht Haageocereus is taxonomisch gezien 
één grote puinhoop, vooral omdat de soorten vaak nauw verwant blijken, 
gradueel in elkaar overgaan of soms onderling hybridiseren. De op deze 
groeiplaats zich vanaf de bodem vertakkende, soms schuin liggende plan
ten waren indrukwekkend door hun donkere verweerdheid en de daarmee 
scherp contrasterende gele groeiknoppen. Meest verrassend echter en vol
komen onverwacht waren kleine blauwgrijs uitstoelende cactusgroepjes 
met opvallende, gele bloemen die samen met deze Haageocereus groei
den. We begrepen dat we hier met bloeiende exemplaren van Mila caespi
tosa te maken hadden. Het was een ontroerend gezicht deze plantjes op de 
naakte woestijnbodem te zien groeien. Deze twee cactussoorten waren de 
enige vorm van plantenleven in dit woestijngedeelte.

Mila caespitosa 
op de 
natuurlijke 
groeiplaats
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De Mila's bereikten een hoogte van ongeveer 8 cm, vertoonden een 
blauwgrijze epidermis, een relatief fijne zilverige tot zwarte bedoorning op 
aanvankelijk witte, later donker wordende areolen. Elk lid heeft meestal 1 2 
ribben. De gele bloemen zijn in verhouding tamelijk groot (kroon 4 cm 
doorsnede). We vonden veel dode planten maar ook talrijke krachtige ge
zonde exemplaren alsmede jonge plantjes. Een normale evenwichtige po
pulatie dus. Ritter geeft als typestandplaats van Mila caespitosa Santa Clara 
op, een plaats even ten Oosten van Lima, waar we de planten echter niet 
te zien kregen. Verder wijst hij erop dat de bloemen op de kustgroeiplaat- 
sen groter zijn dan op de typestandplaats, wat eventueel de benaming var. 
grandiflora voor deze planten zou rechtvaardigen.
Mila caespitosa is dus een echte woestijnplant die langdurige droogte en 
hevige zonnestraling weerstaat. Aangezien de standplaatsen bijna op zee
niveau liggen, is het twijfelachtig of de planten tegen lagere temperaturen 
kunnen.
Aangaande het aantal soorten binnen het geslacht Miia, heerst, zoals ge
woonlijk wanneer de taxonomie der cactaceën ter sprake komt, enige ver
warring. Backeberg onderscheidt in zijn Kakteenlexikon twaalf soorten. Ver
scheidene daarvan werden door hem in samenwerking met Rauh beschre
ven. Ritter verwijst de meeste daarvan naar de synonymie en behoudt 
slechts vijf soorten, waarvan er één nog onbeschreven is (Miia maxima). 
Alle Mila-soorten komen aan de westelijke Andeszijde voor op standplaat
sen met een hoge gemiddelde temperatuur. Ze zijn warmtebehoeftig. Het 
feit dat ze vaak samengroeien met Melocactussen is in dit verband veelbe
tekenend. Zo komt Miia colorea samen met Melocactus huaiiancaensis 
(vallei van de Rio Santa) en Miia neaieana (sensu Ritter) met een vorm van 
Melocactus peruvianus (vallei van de Rio Fortaleza) voor.
Tenslotte nog dit: de naam Mila is een anagram van het woord Lima, 
hoofdstad van Peru, in de omgeving waarvan de eerste planten gevonden 
werden.

Geraadpleegde literatuur:
F. Ritter: Kakteen in Südamerika, Band IV 
C. Backeberg: Das Kakteenlexikon

Van Akenstraat 66, 1850 Grimsbergen, België

Enkele aspekten van het kweken van cactussen in de 
openlucht, de warme platte bak en in de kas (5)

H. RUINAARD

Prijs/prestatieverhouding van lichtdoorlatende materialen
In het voorgaande is steeds gesproken over de lichtdoorbaarheid van glas 
en kunststoffen.
Daarnaast spelen echter ook andere aspekten een belangrijke rol bij de keu
ze
I .  soortelijk gewicht of gewicht per vierkante meter;
2. taaiheid/brosheid of breekbaarheid of hagelvastheid;
3. stijfheid of soepelheid;
4. isolatie of warmtegeleiding;
5. UV-bestendigheid of veroudering.
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4-jarige
zaailingen:
rechts: Noto-
cactus scopa
beneden:
Sulcorebutia
alba

Al deze aspekten spelen in meer of mindere mate een rol bij de prijsvergelij
king van de genoemde materialen. Het zou te ver voeren om hier uitgebreid 
op al deze aspekten in te gaan. Om toch enigszins een idee van het belang 
van elk van deze aspekten te krijgen zal ik ze achtereenvolgens kort toelich
ten.

ad 1. Het soortelijk gewicht wordt uitgedrukt in kg/m3 (delen door 1000 
geeft het gewicht in kg per m2 per mm dikte) en is dus maat voor het 
gewicht per vierkante meter. Hoe hoger het soortelijk gewicht, des te 
zwaarder de kasdraagconstructie moet zijn. Glas is wat dat betreft 
een ongunstig en PE een gunstig materiaal, 

ad 2. De taaiheid of het tegenovergestelde, de brosheid zijn een maat voor 
de breekbaarheid van het materiaal. Het bepaalt in hoeverre een ma
teriaal barre weersomstandigheden zoals storm en hagel kan 
doorstaan (de zogenaamde hagelvastheid). Glas is wat dat betreft 
een ongunstig materiaal en kan daarom alleen in grotere diktes wor
den toegepast. Materialen met een zeer goede taaiheid zijn vooral PC 
en PE (zie tabel).
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GLOBALE VERGELIJKING BIJ AANNAME VAN GELIJKE DIKTE VAN 3 MM

A f k o r t in g
S o o r te l i jk

g e w ic h t

T a a i

h e id

S t i j f 

h e id
Is o la t ie

1 ) u v -

b e s t .h .

2 )  P rijs

p e r

Glas - 2400 - + + - + + 1
Polytheen PE 920-960 + + - 0 - 3 ' / 2

Polyvinyl chloride PVC ca. 1400 + + 0/+ 0 7 V 2

Polyester UP ca. 1300 + + + 0/+ + 4

Polycarbonaat PC 1200 ++ 0 0/+ 0 11
Plexiglas PMMA 1180 0 + + + 4 V 2

+ + = zeer goed
+ = goed
0 = redelijk/matig
—  = slecht
----- = zeer slecht
1) UV-bestendigheid kan sterk beïnvloed worden door UV-stabilisatoren
2) Prijs per m2 in vergelijking tot glas waarbij glas is gesteld op 1
ad. 3. De stijfheid geeft aan hoeveel kracht er nodig is om een materiaal 

te buigen. Bij materialen waarbij een lage kracht voldoende is om 
het te buigen, spreekt men van een soepel materiaal, bij een hoge 
kracht van een stijf materiaal. De stijfheid wordt bepaald door het 
materiaal zelf, de zogenaamde intrinsieke stijfheid en door de dikte 
van het plaat of constructie, de zogenaamde constructiestijfheid. 
Deze constructiestijfheid bepaalt de doorbuiging in horizontale of 
hellende vlakken of tengevolge van wind.
Bij materialen met een hoge intrinsieke stijfheid zoals bijvoorbeeld 
polyester kan men volstaan met een kleine plaatdikte, dus minder 
materiaal per vierkante meter bij dezelfde doorbuiging.
De intrinsieke stijfheid van de beste kunststof is echter nog altijd 
veel lager dan die van glas. Door het toepassen van boogconstruc
ties bij kunststoffen kan dit nadeel grotendeels vermeden worden, 

ad. 4. De isolatie of het warmteverlies, dat bij lichtdoorlatende materialen 
optreedt, wordt uitgedrukt in de K-waarde. Deze geeft het energie
verlies aan in Watts dat optreedt per m2 en per °C temperatuur
verschil, dus hoe hoger de K-waarde des te slechter de warmte- 
isolatie. Dubbelwandigheid is hierbij een groot voordeel. Zo is bij
voorbeeld de K-waarde van enkel glas 6.7. W/m2 °C, van dub
belglas 3.3 W/m2 °C en van Plexiglas SPP 16 eveneens 3.3 
W/m2 °C.
De K-waarde van enkelwandige kunststofplaten is bij dezelfde dik
te iets beter dan die van glas tengevolge van de slechtere warmte- 
geleiding en de iets slechtere IR-doorlaatbaarheid. 

ad. 5. De UV-bestendigheid is in het voorgaande reeds eerder besproken 
(zie figuur 7). Glas is hier uiteraard in het voordeel (geen veroude
ring). Bij de normaal gebruikelijke stabilisatie is de UV- 
bestendigheid (=  weerstand tegen veroudering) van PMMA het 
beste gevolgd door die van PC, UP, PVC en PE.
Indien de teruggang in de lichtdoorbaarheid en/of de taaiheid te 
groot wordt, moet het materiaal te snel vervangen worden en 
wordt de toepasbaarheid kostprijstechnisch onhaalbaar. Als richt
lijn kan men aanhouden dat de gemiddelde levensduur van een 
(tuinbouw)kas op 1 5 jaar gesteld wordt.
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Wanneer we de gemiddelde prijzen (bij kleine afname inclusief BTW en ver
zendkosten) van kunststofplaten vergelijken met die van glas bij dezelfde 
dikte en daarbij de glasprijs op 1 stellen, zien we dat kunststoffen steeds 
duurder zijn dan glas (zie tabel). Bij een dergelijke vergelijking komt vooral 
het verschil in grondstof prijs per kg tot uiting.
Een voordeel van kunststoffen is echter wel dat ze in geringere diktes toe
gepast kunnen worden dan' glas, waardoor de prijsvergelijking minder on
gunstig wordt.
Ze kunnen PMMA en PC in vertikale vlakken wel in een dikte van 2 mm 
toegepast worden en kunnen UP en PVC golfplaten respectievelijk in diktes 
van 1,2 en 0,8 mm gebruikt worden.
Als we de prijs van 3 mm glas weer op 1 stellen zijn de prijzen voor PC, 
PMMA, UP en PVC nu achtereenvolgens circa 7 ' h ,  3, 1 % en 1 .
In de meeste gevallen zal echter bij enkele beglazing de 
prijs/prestatieverhouding voor glas toch het gunstigst uitvallen. Waarschijn
lijk biedt bij enkele beglazing alleen PMMA, als het in een dikte van 3 mm 
of minder wordt toegepast, voordelen ten opzichte van glas.
De andere kunststoffen bieden alleen voordelen wanneer ze in veel kleinere 
diktes toegepast kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld PVC en UP-golfplaat 
als bescherming tegen regen bij het kweken in de open lucht en PE of 
PVC-folie als isolatiemateriaal in kassen.
Wanneer de betere constructiemogelijkheden van kunststoffen uitgebuit 
kunnen worden, zoals bij dubbelwandige platen het geval is, kan de 
prijs/prestatieverhouding tengevolge van lagere diktes en betere isolatie- 
eigenschappen gunstiger uitvallen dan bij glas.
Het onderwerp van de isolerende dubbelwandige kasbedekkingmaterialen 
staat in de tuinbouw momenteel sterk in de belangstelling (energiebespa
ring) en zal in de toekomst zeker tot interessante ontwikkelingen leiden.

Drs. J. Lebensweg 8, 6118 GB Nieuwstadt (WOrdt VerVOlgd)

Een vetp lantje  voor het raam  (3)

Aloë mitriformis Milt.

W. STERK

Al eerder heb ik aandacht gevraagd voor Aloë's vooral als kamerplanten. In 
kruiswoordraadsels is het woord Aloë dikwijls zelfs hetzelfde als 
''sierplant''. Dit geldt voor ons land zeker niet.
In Zuid-Europa zijn veel soorten algemene tuinplanten, die met weinig ver
zorging tevreden zijn. Het enige wat ze nodig hebben is veel licht. De hier
genoemde soort bloeit bij mij ieder jaar. Zowel in de kas als voor het raam 
zullen volwassen planten hun fraaie oranjerode bloemen regelmatig laten 
verschijnen. Het zijn dan wel flinke, ongeveer een halve meter hoge plan
ten, die ook nog eens een minstens even hoge bloeistengels maken.
In de winter nemen ze genoegen met een laagste temperatuur van slechts 
enkele graden boven het vriespunt.
De mijtervormige Aloë is afkomstig uit het Kaapland, Zuid-Afrika en reeds in 
1727 in ons land ingevoerd. De met niet heel scherpe stekeltjes bezette 
bladeren zijn 1 0-1 5 cm lang en 5-8 cm breed. Ze zijn naar boven toe ge-
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VERENIGINGSNIEUWS MEI 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers 
van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 
08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. 
Girorek. 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek. no. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgiro- 
dienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J.H. Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmel
ding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Neder
land f  35,--, voor leden in Belgie Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor 
nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.. 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink: Sluitingsdatum: 15e van de maand 
voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op giro
rek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede, post De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto's, 33 tekeningen, 6 landkaar
ten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,-- op girorek. 2845908 
t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,-- (für Deutschland DM 35,--); de Engelse versie kost eveneens 
f  35,-- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1981 a 
f  6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs f 4,50). 
Bewaarbanden voor 1 jaargang a f  16,-- (f 13,-- bij bestelling van 10 of meer, of indien afgehaald). 
Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f 4,--; bij bestelling van 20 of meer f  3,50 
per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op girorek. 
3742400 van Succulenta, afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artikelen (Tel.: 077- 
18627. Hr. Vostermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-) affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de 
onderzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kw ijt kan. 
Ze kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij
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beurzen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt t 1,— per stuk, exclusief de (hoge) 
verzendkosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U 
verspreid wonend lid bent bij de dichtstbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn 
op de Algemene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van 
Succulenta en bij de secretaris (na telefonische afspraak).

SPANJE-REIS 1982

Daar er onvoldoende aanmeldingen zijn binnengekomen voor zowel de reizen in mei als in 
september ben ik helaas genoodzaakt deze reizen niet door te laten gaan.

W. Sterk, Helmond

SUCCULENTARI UM

Zoals U misschien al weet, verhuist de Succulentarium-collectie naar de Flevohof. Deze ver
huizing is op 1 mei gestart en men hoopt met de Pinksteren het geheel op zijn plaats te heb
ben.
Als U grote exemplaren heeft die U misschien uit plaatsgebrek af wilt staan, zijn deze plan
ten van harte welkom bij de Flevohof.
De Heer H. Eelderink van de Stichting Flevohof (Postbus 40, 8250 AA Dronten, tel. 03211- 
1514) schreef ons dienaangaande: ”Wat het beschikbaar stellen van groot materiaal (kleine
re exemplaren zijn ook welkom) betreft, hebben de schenkers, als men zelf komt brengen, 
uiteraard vrij toegang tot de Flevohof. Afhalen door ons kan ook geregeld worden, doch dan 
dient men zich vooraf te melden (schriftelijk of telefonisch) waarna we een passende af
spraak kunnen maken waar en wanneer gehaald kan worden” .

L. Bercht, secr.

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U. E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Cactustan
Aloes
Coniferen
Tillandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten
NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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DIATHEEK

Na het eerste overzicht van de beschikbare dia’s in de diatheek in het aprilnummer van 
1979, volgt nu een verder aangevulde opgave.
In het eerste deel vindt U die cactus en vetplantgeslachten en families, waarvan tenminste 
van 5 soorten en/of varianten dia’s aanwezig zijn (per soort kunnen er meerdere dia’s in het 
systeem aanwezig zijn).
Het getal achter de geslachts- of familienaam geeft het beschikbare aantal soorten en/of 
variëteiten aan.
In het tweede deel zijn die geslachten vermeld, waarvan het aantal soorten 1 tot en met 4 
bedraagt.
Voor de naamgeving volgen wij de systemen volgens Backeberg resp. Jacobsen. Wil de 
aanvrager voor bepaalde dia’s wel met een zekere levertijd rekening houden, aangezien het 
mogelijk is dat de gezochte dia’s uitgeleend zijn.
N.B.
Leden die de diatheek met een schenking willen helpen, kunnen aan dit overzicht zien welke 
soorten nog slecht vertegenwoordigd zijn.

Inhoudsopgave deel I
Agave 26 Echinopsis 7 Neoporteria 10
Aloë 7 Escobaria 6 Notocactus 15
Astrophytum 5 Euphorbia 21 Opuntia 56
Aylostera 14 Ferocactus 7 Parodia 15
Ceropegia 6 Gymnocactus 6 Pseudolobivia 13
Cleistocactus 10 Gymnocalycium 24 Rebutia 20
Conophytum 93 Haageo cereus 21 Stapelia 11
Copiapoa 9 Huernia 8 Sulcorebutia 33
Coryphanta 5 Lithops 90 Tephrocactus 28
Crassula 7 Lobivia 66 Thelocactus 7
Cylindropuntia 14 Loxanthocereus 7 Triochocereus 5
Echeveria 5 Mamillaria 101 Turbinicarpus 6
Echinocereus 32 Mediolobivia 12
Echinofossulocactus 12 Neochilenia 16

Inhoudsopgave deel II Arequipa Brasilicactus
Acanthocalycium Argyroderma Caralluma
Acantholobivia Ariocarpus Carpobrotus
Acanthorhipsalis Arrojadoa Cephalocleistocactus
Aeonium Austrocylindropuntia Chamaecereus
Akersia Aztekium Clistanthocereus
Alluaudia Azureocereus Consolea
Anacampseros Blossfeldia Decabelone
Ancistrocactus Bolivicereus Delosperma
Aporocactus Borzicactus Didierea

K e e s  en  M a rt in e  B o s
andere succu lenten

Verzamelt U pas of misschien al 20 jaar
bij Cactuskwekerij

cactussen L A K E R V E L D
K anaa lw eg  16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(W arm enhuizen) vindt U
Tel.: 02269 - 2694 A L L IC H T  IETS V AN  UW G A D IN G

L ie fh e b b e rs Lakerveld 89 - Lexmond-Tel. 03474-1718
z ijn  d e  h e le  w e e k  w e lk o m ! (tevens collecties te koop gevraagd)
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Dyckia
Dinteranthus
Diplocyatha
Dolichothele
Dudleya
Echinocactus
Echinomastus
Encephalocarpus
Epithelantha
Eriocactus
Eriocereus
Eriosyce
Erytrorhipsalis
Espostoa
Faucaria
Fenestraria
Frailea
Frithia
Furcraea
Gasteria
Gibbaeum
Glandulicactus
Glottiphyllum
Grusonia
Hamatocactus
Hatiora
Haworthia
Helianthocereus
Heliaporus
Heliocereus
Hildewintera
Homalocephala
Hoodia
Horridocactus
Hoya
Hylocereus
Islaya

Kalachoe
Krainzia
Lemaireocereus
Lepismium
Leuchtenbergia
Lophocereus
Lophophora
Mamillopsis
Matucana
Melocactus
Mila
Monadenium
Monanthus
Monvilea
Morawetzia
Muiria
Myrtillocactus
Nananthus
Neobessya
Neobinghamia
Neobuxbaumia
Neodawsonia
Neogomesia
Neolloydia
Neoraimondia
Nopalxochia
Obregonia
Opthalmophyllum
Oreocereus
Oroya
Oscularia
Pachyphytum
Pachypodium
Pediocactus
Pelecyphora
Peniocereus
Pfeiffera

Piaranthus
Pilosocereus
Pittosporum
Pleispilos
Portulaca
Pseudoespostoa
Pseudolithos
Pyrrhocactus
Raphionacme
Reicheocactus
Rhipsalidopsis
Rhipsalis
Roseocactus
Schwantesia
Sedum
Selenicereus
Sempervivum
Senicio
Seticereus
Seti-echinopsis
Solisia
Stephanocereus
Strombocactus
Submatucana
Tacinga
Testudinaria
Titanopsis
Toumeya
Tradescantia
Uebelmannia
Vanheerdia
Weberocereus
Weingartia
Werckleocereus
Wigginsia
Wilcoxia
Zygocactus

H.M.S. Mevissen

ARBEITSKREIS FÜR 
MAMMILLARIENFREUNDE

(AfM)
Interesseert U zich voor Mammillaria’s? 
De AfM biedt U een tijdschrift met 6 afle
veringen per jaar, waarin talrijke foto’s, 
artikelen en veel informatie. Verder heeft 
de AfM instellingen voor de bemiddeling 
van zaden, stuifmeel, planten en bezit het 
een bibliotheek en een diatheek. 
Jaarabonnement DM 35,-, entreegeld DM 
20,-.
Voor inlichtingen en aanmelding wendt U 
zich tot Rainer Pillar, Klaus Stürmer- 
strasse 13, 4500 Osnabrück, BRD.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267
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EVENEMENTEN

29 mei : Goudse cactusbeurs
20- 23 mei : Tentoonstelling Leuchtenbergia, Kasteellei III, Wijnegem
5-17 juni : Tentoonstelling afd. Amsterdam in de Hortus van de Universiteit van

Amsterdam
5 juni : Ruilbeurs afd. Dordrecht te Zwijndrecht
21- 22 augustus : Tentoonstelling afd. Noord- en Midden-Limburg in de Jochum-Hof 
28 augustus : Beurs te Zutphen
4 september : Beurs te Nijmegen 
11 september : Ruilbeurs van het Noorden.
Programma Grusonia
11 juni : dHr Fonteyne over de vele facetten van de liefhebberij

Samenkomst: Zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang 20.00 u.

TENTOONSTELLING CACTUSVRIENDEN MOL

Zaterdag 29 mei van 12.00 tot 20.00 uur
Zondag 30 mei van 10.00 tot 20.00 uur
Maandag 31 mei van 10.00 tot 18.00 uur
in Rijksmiddenschool, G. Gezellestraat (recht tegenover G.B.) 10, 2400 Mol.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Arnhem
10 juni : Lezing door dHr. Verbeek over fotografie

Samenkomst: Speeltuinvereniging Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen

Afdeling Brabant-België
22 mei : Excursie

Vertrek 9.25 uur van de Tuinbouwschool te Vilvoorde

Afdeling Dordrecht
3 juni : Lezing over vetplanten

Afdeling Fryslan
8 juni : Forum over enten olv dHr van Wierden

Samenkomst: Hotel Reitsma, Hoek Schans/Fok te Heerenveen

Afdeling Groningen
17 juni : Rondwandeling in de Hortus

Afdeling Hoekse Waard
10 juni : Quiz door Mevr. Goud-Heemskerk. Vertoning van dia’s door de Heren Wa-

gemaker en Korpel
Samenkomst: Lagere Agrarische School te Klaaswaal. Aanvang 20.00 uur.

Afdeling Den Helder
12 juni : Kasbezoek bij leden

Afdeling Rijn- en Delfland
27 mei : dHr van der Weerd met een algemene diaserie

Samenkomst: Kleindierencentrum, ingang Zuiderpark, Den Haag. Aanvang 
20.00 uur.

Afdeling Tilburg
8 juni : Ruil- en koopavond

Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang 20.00 uur.
Afdeling Utrecht
14 juni : Quiz en onderlinge plantenverkoop

Inlichtingen: H. van Dijk, Dr. Brevéestraat 61, Bunnik

Afdeling IJsselstreek
28 mei : te Goor, ent-avond
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Afdeling Zeeland
21 mei : Lezing door dHr Lanssens over hydrocultuur

Samenkomst: Herengracht 52 te Middelburg. Aanvang 19.45 uur.

Afdeling Zuid-Limburg
1 juni : Plantbespreking

Samenkomst: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert

GOUDSE CACTUSBEURS 29 MEI
De afdeling Gouda en omstreken organiseert op zaterdag 29 mei de traditionele 
cactusbeurs.
Tijd: 11.00 - 16.00 uur.
Plaats: Grote zaal "KUNSTMIN” , Boelekade 67, Gouda vlak bij het station.
Aanwezig zijn een aantal stands met materialen enz. en natuurlijk veel ruimte voor het 
uitstallen van eigen collecties.
Liefhebbers, die willen ruilen, worden verzocht om 11.00 uur met hun planten aanwezig te 
zijn.

RUILBEURS GRUSONIA
Op 26 juni organiseert Grusonia een ruilbeurs te Torhout (B). Aanvang 14.30 uur.

RUILBEURS AFDELING DORDRECHT
De afdeling Dordrecht houdt op 5 juni een ruilbeurs in de Garage van de firma Van Yperen 
aan de Koninginneweg te Zwijndrecht.

Ruibeurscommissie afd. Dordrecht

TENTOONSTELLING CACTUSFLORA

Op 26 en 27 juni organiseert Cactusflora een cactustentoonstelling in het Provinciaal 
Instituut voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest te Leuven.

TENTOONSTELLING LEUCHTENBERGIA

Deze tentoonstelling zal doorgaan in de kas van dHr. E. Van Hoofstadt, Kasteellei 111, B 
2110 te Wijnegem, op 20 - 21 - 22 en 23 mei 1982.
Meer dan 10.000 planten, overwegend in volle grond tabletten, zullen er te zien zijn, in zijn 
ca. 200 m! grote serre.
In het tegenovergelegen lokaal Zevenbunder zullen planten tegen liefhebbersprijzen te koop 
worden aangeboden. Tevens kan hier rustig nagepraat worden met een hapje of een drink. 
De opbrengst van deze tentoonstelling komt integraal toe aan het tijdschrijft Leuchten- 
bergia, waarover U ter plaatse alle inlichtingen kunt verkrijgen.
Meer gegevens worden U graag verstrekt op de telefoonnummers: 031-537258 - 031-453869 
- 031-633795.

Jim & Joan Hurley Tel. 0526-42159

LEYLAND CACTI
Dogdyke, New York Road Lincoln LN4 4UR 

England
Zendt internationale antwoordcoupons vopr 
lijsten van op de kwekerij gekweekte planten. 
Wij hebben o.a. een groot aanbod van Euphor- 
bia's, Ariocarpus, etc.
Bezoekers, na vooraanmelding, altijd welkom. 
Correspondentie in het Engels.

OPEN DAG BIJ

KWEKERIJ WILLEMSEN
Op de eerste zaterdag van juni (5 juni 
a.s.) is onze Kaktuskwekerij van 9 uur 
tot 16 uur geopend!
Alle kaktusliefhebbers zijn van harte 
welkom!
A.Th. Willemsen - Lentsestraat 37 

LENT bij NIJMEGEN



TENTOONSTELLING AFDELING AMSTERDAM

Vanaf zaterdag 5 juni tot en met donderdag 17 juni houdt de afdeling Amsterdam een ten
toonstelling in de 300 jarige Hortus van de Universiteit van Amsterdam (Plantage Midden- 
laan 2).
De tentoonstelling zal bestaan uit enige honderden cactussen en vetplanten, verdeeld over 
verschillende tabletten, een Noord Amerikaans woestijnlandschap, eniae tentoonstel- 
lingspanelen met tekst, foto’s en tekeningen en een boom met Rhipsalissoorten. In de ten
toonstellingsruimte worden op zaterdag en zondag ook zaai- en entdemonstraties gegeven. 
Bovendien kunnen er voor groepen 2 diaseries vertoond worden. Voor de kinderen is er een 
kinderzitje aanwezig, waar ze een kleurplaat met cactussen kunnen inkleuren.
De tentoonstelling is op werkdagen open van 9 tot 16 uur en op zaterdag en zondag van 13 
tot 16 uur.
Een bezoek aan deze tentoonstelling kan goed gecombineerd worden met een bezoek aan 
de Floriade! Bezoekers van buiten Amsterdam kunnen de Hortus het beste bereiken met de 
metro (uitstappen metrostation Waterlooplein) vanaf het Centraal Station (NS), vanaf me
trostation Gaasperplas (Floriade en parkeergelegenheid) of vanaf metrostation Bijlmer (NS 
en parkeergelegenheid voor 2000 auto’s!).
Groepen kunnen rondgeleid worden en geïnformeerd worden over de planten, als dit van te
voren telefonisch gemeld wordt. Voor inlichtingen over de tentoonstelling kunt u kontakt op
nemen met het secretariaat van de afdeling Amsterdam, F. Triep, tel. 020-847108.

RUILBEURS VAN HET OOSTEN

28 augustus 1982: Ruil- en verkoopbeurs van de afdeling IJsselstreek in de Hanzehof te 
Zutphen. Aanvang 11.00 uur, einde: 15.30 uur.
Het is mogelijk van te voren tafelruimte te reserveren (tot 7 aug.). Daartoe vult U op een giro
kaart of een bankcheque het bedrag van f 3,--, het aantal gewenste meters en Uw handteke
ning in. Verder niets invullen. Zendt Uw kaart of cheque aan: A. Melcherts, Molenstraat 82A, 
7581 BR Losser. Na ontvangst zenden wij U een reserveringsbewijs. De tafelhuur a f 2,50 per 
meter wordt op de beurs geïnd.

Beurscommissie afd. IJsselstreek

TUINCENTRUM "ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Karlheinz Uhlig
Kakteen
0 5 3  K e r n e n  i.R .

R o m m e ls h a u s e n u
W . D u it s la n d  L i l ie n s t r a s s e  5

DE P L A N T E N L IJS T  1982/83 IS V E R S C H E N E N !

A p o ro c a c tu s  f la g e ll ifo rm is D M  1 5 ,- 1 7 ,-
B a rts c h e lla  s c h u m a n n ii 9 , -  12,-
C o le o c h e p h a lo c e re u s  d e c u m b e n s 3 5 ,-
C o p ia p o a  h u m ilis 8 ,-  10 ,-

h ypo g a ea 8 ,-  11 ,-
K ra in z ia  g u e lz o w ia n a 1 0 ,- 12 ,-

lo n g if lo ra 1 0 ,- 12 ,-
L e u c h te n b e rg ia  p r in c ip is 10 ,-
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UITTREKSEL UIT DE JAARVERSLAGEN VAN DE AFDELINGEN OVER 1981

Van de volgende afdelingen werden jaarverslagen ontvangen. Het aantal leden van de afde
ling wordt, voorzover opgegeven tussen haakjes achter de naam weergegeven.
Amersfoort (42), Amsterdam, Arnhem (39), Brabant-België (18), Delfzijl (32), Den Helder (49), 
Dordrecht (36), Eindhoven (80), Fryslên (63), Gooi- en Eemland (44), Gorinchem De Bosch (64), 
Gouda (34), Groningen (41), Haarlem, Hoeksche Waard (29), Noord- en Midden Limburg (110), 
Nijmegen (51), Rotterdam (97), Rijn- en Delfland (107), Tilburg (59), West-Brabant (100), IJs- 
selstreek (68), Zaanstreek (70), Zuid-Limburg (66), Zwolle (50), Zeeland (74), Voorne - Putten en 
Rozenburg (29).

De afdeling West-Brabant heeft nog steeds de laagste afdelingscontributie, nl. f 7,50.
De afdeling Dordrecht beleefde haar 25-jarig bestaan.

Buiten de min of meer gewone activiteiten, zoals zaaiwedstrijden, verlotingen, fotowedstrij
den, gezamenlijke inkoop van materialen, lezingen, enz. werden nog meer ruil- en verkoop
beurzen en tentoonstellingen gehouden dan voorheen. O.a. door de afdelingen Gouda, Den 
Helder, Groningen/Delfzijl, Fryslan, N. en Midden Limburg, Nijmegen, IJsselstreek, West- 
Brabant, Zuid-Limburg, Haarlem, Eindhoven.

De bibliotheken worden gestadig uitgebreid.
Verscheidene afdelingen brengen eigen maandbladen. De afdeling Rotterdam belegde een 
avond met de Engelse cactusclub. De afdeling Rijn- en Delfland heeft een werkgroep Hawor- 
th ia ’s en een werkgroep Gymnocalyciums.

Er werden wat meer excursies georganiseerd dan in voorafgaande jaren. Bezocht werden 
veelal kwekers en botanische tuinen en natuurlijk het I.V.T.

Voordrachten werden gehouden door eigen afdelingsleden en de Heren Bercht, Beyersber- 
gen, Beukelaers, Braamhaar, ter Brugge, Bongaards, Dekker, van Donkelaar, Goossens, v. 
Hoey Smith, Hofstee, Hovens, Jacobs, v. Keppel, Klijn, Lanssens, Looze, Luinenburg, van 
Moer, Noltee, Olsthoorn, Prestlé, Ruysch, Rubingh, Sterk, Theunissen, Veerman, Uil, v.d. 
Wouw en De Wilde.

Een van de vreemdste voorvallen deed zich voor bij de afdeling Gooi- en Eemland, waar boe
ken uit de bibliotheek door het kerkbestuur verkocht werden voor een "goed doel” .

Ondanks het iets teruggelopen ledental is in het algemeen in de afdelingen het enthousi
asme om activiteiten te organiseren en in stand te houden minstens zo groot als voorheen. 
Dus laten we zo voort gaan.

DER KAKT EEN LADEN hobbybenodigdheden
Verzendhandel boeken

Zojuist verschenen ANTIQUARISCHE CACTUSLITERATUUR lijst 6
Uit aankopen van de laatste maanden bieden wij, zolang de voorraad strekt, aan: 

Uitverkochte oudere en nieuwere literatuur over cactussen en andere succulenten.
Waardevolle etsen en lithografieën (oude kleuren) met cactussen en succulentenvoorstel
lingen.
Reprints van zeldzame cactusboeken.
Complete jaargangen van verscheidene cactustijdschriften en talrijke losse exemplaren.

Antiquarische Kakteenliteratur lijst 6 en onze verzamelcatalogus 1982 met meer dan 100 titels 
ontvangt u gratis op aanvraag.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Aloe mitriformis Foto van de schrijver

bogen, waar de naam waarschijnlijk door ontstaan is. Er zijn nogal wat va
riëteiten van beschreven, waarvan Jacobsen schrijft dat de meeste uitslui
tend uit de literatuur bekend zijn. De plant is dan ook nogal variabel, ook 
doordat ze zo gevoelig zijn voor de standplaats en hoeveelheid water die ze 
krijgen. Bij veel zon worden de bladeren roodachtig, bij weinig licht zijn de 
bladeren wat langer en lichter groen.
Wel hebben ze wat ruimte nodig als men ze tenminste in bloei wil krijgen. 
Vermeerderen is niet moeilijk, daar ze heel veel stekken vormen.
Bij veel liefhebbers heeft deze soort de naam moeilijk in bloei te komen, 
maar dat komt omdat men te ongeduldig is en de planten niet groot ge
noeg laat worden. De afgebeelde planten staan in de botanische tuin Mari- 
murtra in Blanes in Spanje, waar ik enkele jaren geleden deze opname 
maakte. Ze blijven daar lager en bloeien veel beter. Merkwaardig is dat ik 
aan deze soort nog nooit vruchten heb gezien. Mijn planten heb ik wel eens 
met andere soorten bestoven om het zaad eens te zien te krijgen. Dat is 
echter nooit gelukt. Ook komen er bij mij nogal eens abnormale bloemen 
voor. Ik weet niet of dat-aan mijn plant of aan mijn kweekwijze ligt. In Zuid- 
Europa heb ik dit bij bloeiende planten nooit gezien. Ook heb ik nergens 
kruisingen van deze soort beschreven gezien, hoewel er zeer veel kruisin
gen van Aloë's beschreven zijn. Deze zijn echter meestal van grotere soor
ten die voor de meeste liefhebbers van weinig betekenis zijn.
Als er lezers zijn die met deze planten andere ervaringen hebben, hoop ik 
dat ze het eens laten weten.
Wevestraat 89, 570 8  AE Helmond

Cactussen en andere succulenten op hydrocultuur (1)

L.W.J. DAMEN

In dit artikel bespreekt de schrijver zijn ervaringen gedurende ruim 2 jaar 
met het kweken van cactussen en andere succulenten op hydrocultuur, 
d.w.z. met behulp van substraat en voedingsoplossing, dus zonder aarde 
zoals tot nu toe algemeen gebruikelijk. Aangenomen wordt dat de lezer 
enigszins op de hoogte is van wat hydrocultuur is.
Achtereenvolgens komen ter sprake:
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- het substraat, waarin de plant zich wortelen kan
- de voeding, d.w .z. de toevoer van de mineralen nodig voor de ontwikke

ling van de plant
- de zuurgraad of pH van de voeding
- de opstelling van de plant in substraat en voeding
- de planten
- het onderhoud
- de insectenbestrijding
- en tot slot de voorlopige conclusies van de schrijver.

Substraat
De eerste proeven werden uitgevoerd met de gebakken kleikorrels, die voor 
hydrocultuur in de handel worden gebracht. Dit materiaal heeft t.o.v. ande
re materialen en t.o.v. aarde als voordelen:
- inert - rot niet, schimmelt niet en wordt niet aangetast
- steriel - bevat geen schadelijke bestanddelen en onkruidzaden
- structuurvast
- voldoende lucht- en watercirculatie
- licht in gewicht
- goed verkrijgbaar
- goedkoop
Water stijgt in dit materiaal niet op, dus dienen de wortels tot het waterni- 
veau uit te groeien voordat ze water en voedsel kunnen opnemen, ander
zijds staat de wortelhals droog. Het laatste verlaagt de kans op rot in sterke 
mate.
Voor de toepassing werden de korrels gewassen, waarbij ook het fijne ma
teriaal verdween, de grootste korrels werden met de hand verwijderd. Later 
werd een gebroken materiaal gevonden. De deeltjes hebben een afmeting 
van enkele millimeters, maximaal 6 mm. In dit materiaal stijgt water wel 
omhoog. Een potje van 5 cm hoogte, gevuld met 50 gr. van dit produkt 
geplaatst in een laag water van 1 cm, wordt tot bovenaan vochtig. Na uit
druipen op filtreerpapier bleek dat 14 g = 28%  was opgenomen. Dit wa
ter verdampt geleidelijk, na 10 dagen was het vochtgehalte nog 8% .
In de zomer zal deze hoeveelheid rijkelijk zijn, in de winter zal het aanleiding 
tot rot geven. Door de waterstand te variëren zal men, afhankelijk van de 
pothoogte en het karakter van de plant, voor de juiste dosering zorg kun
nen dragen. Ook kleikorrels tot maximaal 10 mm grootte vertonen hetzelf
de verschijnsel als het gebroken materiaal, maar dan in mindere mate. De
ze korrels zijn dus op gelijke wijze toe te passen, echter met iets minder 
kans op wortelhalsrot dan met het gebroken materiaal.

Voeding
Tot nu toe worden met redelijk goed resultaat twee systemen toegepast:
1) leidingwater + ionenuitwisselaar:
De ionenuitwisselaar is afkomstig van Bayer Farbenfabriken en wordt door 
ASEF Fison BV, Postbus 51 , 6940  BB Didam, op de Nederlandse markt 
gebracht als "Asef hydrovoeding". De ionenuitwisselaar zou alle minerale 
voeding voor de planten, inclusief de sporenelementen, bevatten. Naar be
hoefte worden deze mineralen bestanddelen afgestaan, waarbij hun plaats 
in de ionenuitwisselaar door calcium, resp. door magnesium wordt ingeno
men. Het is dus zaak met leidingwater te werken, daar dit de nodige Ca en 
Mg kan leveren.
2) regenwater + vloeibare voeding:



Gebruik wordt gemaakt van het produkt Luwasa speciaal ontwikkeld voor 
de hydrocultuur door de gelijknamige firma. Het bevat volgens opgave 
1,3% N, 1,7% P en 1,3% K + sporenelementen.

Zuurgraad of pH
Deze wordt bepaald volgens de methode ''Tetratest'' verkrijgbaar bij de 
aquariahandel. Met een kleurenschaal kan een pH van 4,8, 5,7, 6,3, 6,9 
en 7,5 worden afgelezen, tussenliggende waarden dienen te worden ge
schat. De volgende waarden werden gevonden: 
regenwater 4,8 of lager
regenwater + Luwasa 4,8 of lager
Deventer leidingwater 7,5 of hoger
Deventer leidingwater + ionenuitwisselaar 6,9 direkt

idem 5,7 na 24 uur
idem 5,7 - 4,8 na 48 uur

Deventer leidingwater + Luwasa 6,9
M.a.w. de ionenuitwisselaar zowel de Luwasa voedingsoplossing verlagen 
de pH.
In deze is interessant de waarneming, dat epiphyllumstekken geplaatst in 
leidingwater nauwelijks wortels vormen, terwijl ze dit in het zure regenwa
ter snel doen. Worden ionenuitwisselaar resp. Luwasa toegevoegd, dan 
wedijveren beiden in wortelvorming. Na 4 maanden zijn de planten in lei
dingwater -l- ionenuitwisselaar iets verder in hun ontwikkeling. De proef 
wordt voortgezet.
A. Hegiosstraat 15, 7412 XN Deventer (slot VOlgt)

Wij stellen oude "Friè"-planten voor ( 2 )

RADIM HAVLIÖEK

Na een afwezigheid van 1 7 jaar keerde A.V. Frió in 1 920 in Uruguay terug 
om daar tijdens zijn 2e verblijf opnieuw op cactussen te jagen en wel we
derom in het gebied van de Pan de Azücar. In een brief naar huis deelde hij 
mee dat hij zijn botanische studies wilde voortzetten op de plaats, waar hij 
ze als negentienjarige jongeman onderbroken had.
Op de Pan de Azücar (=  suikerbrood) vond hij de door hem in 1903 op 
het kerkhof van Montevideo ontdekte Notocactus neoarechavaletai in ta
melijk grote aantallen. Daardoor was hij in staat om de opnieuw gevonden 
soort nogmaals voor te stellen. Alle exemplaren van deze reeds bekende 
soort stuurde hij weer naar de firma Fr. de Laet in Kontich bij Antwerpen 
(België).
Van de Pan de Azücar voerde zijn tocht naar Piriapolis, van waaruit hij nog
maals doordrong in een hem goed bekend landschap, dat hem overstelpte 
met oude herinneringen. Wat zich in 1 903 in deze omgeving had af
gespeeld, beschreef A.V. Frió in 1 922 in de "Praktische Raadgever", een 
tijdschrift van de cactusliefhebbers in zijn vaderland, als volgt:
"Van de stad Piriapolis en het gebied rond de Pan de Azücar reed ik in een 
postkoets, die door eejn dozijn muilezels werd getrokken, naar Punta Balle
na. Destijds leidde daarheen nog geen spoorweg en aangezien de rit ver
moeiend was liep ik achter de wagen aan. Door de langzame draf viel er 
niet aan botaniseren te denken; slechts éénmaal deed zich de gelegenheid 
daartoe voor, toen de potskoets stopte om de reizigers de gelegenheid te 
geven zich gereed te maken voor de verdere tocht door een zandwoestijn.



Foto 1: Type met weinig ribben en bedoorning van N. fri- 
cii Mal. sessiliflorus v. martinii. Foto: dr. Janousek in 
diens verzameling. Plant stamt van een van Kolischer ko
mende plant.

Foto 2: Type met bedoorning die overeenkomt met die 
van de typeplant N. fricii. Foto: auteur, plant uit Berlijn, 
door A. V. F rif: meegebracht.

Ofschoon de kwaliteit van foto's 1 en 2 niet zo goed is, meent de redactie ze niet aan de lezer te moeten onthouden.

Foto 3: N. fricii var. robustus n.nm. Foto: dr. Janousek in diens verzameling. O 6 cm, 16 ribben.
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Deze was slechts 1,5 mijl breed, maar bestond uit zo'n los materiaal, dat 
de wielen er tot de as in wegzakten.
Terwijl de reizigers het ontbijt gebruikten keek ik in de omgeving rond en op 
de vlakke stenen vond ik weer een nieuwe soort van het geslacht Malaco- 
carpus, die zich van alle andere onderscheidde door haar scherp gekante 
ribben en de buigzame, zeer dunne en naar beneden gerichte doorns. Ik 
kon slechts zeer weinig exemplaren bijeengaren, zo weinig, dat ze slechts 
volstonden voor botanische tuinen.
Ik wilde mij niet overhaasten met de doop van deze interessante plant en 
eerst het te voorschijn komen van de bloem afwachten. Terwijl ik in Para
guay rondzwierf bloeide de plant zowel in Montevideo als ook in Berlijn. 
Prof. Dr. Schumann en ook Prof. Arechavaleta wijdden deze plant aan mij 
doordat ze haar Echinocactus (Malacocarpus) fricii Arech. et Schum. doop
ten. De soort werd later ook in de "Flora Uruguaya" 1 905 door Arechava
leta voor het eerst beschreven".
Tot zover Frió' relaas van de vondst van deze zeer mooie en zeldzame 
soort, die wij eveneens tot de oude "Frió"-planten mogen rekenen. Welnu, 
in 1 920 verzocht Fr. de Laet de ontdekker om deze soort opnieuw te ver
zamelen en dus ging Fric die juist in de pampa's van Argentinië verbleef, 
toen het verzoek om deze soort te verzamelen hem bereikte, op weg en 
wel naar de Siërra de Tandil, dichtbij de stad Tandil in het Noordoosten van 
Argentinië. Daar aangekomen meende hij in het gras de gezochte Echino
cactus fricii gevonden te hebben, het verzamelen ervan stelde hij uit tot de 
volgende dag. Toen hij echter geïnformeerd had naar het tijdstip van ver
trek van de Pampa-expres door de Siërra de Tandil naar Buenos Aires, zag 
hij zich genoodzaakt om nog in de volgende nacht in het donker de bodem 
aftastend de kleine planten te verzamelen en deze in kistjes te verpakken. 
Met de ochtendexpres reisden dus ook de 's nachts verzamelde planten 
mee, die vervolgens goed en wel in België aankwamen.
Eerst na een half jaar kwam Fric er dan achter, dat hij aldaar de sterk gelij
kende, ook klein blijvende Malococarpus tetracanthus (nu Notocactus I 
Malacocarpus I sessiliflorus Krainz) verzameld had. Omdat echter Mala
cocarpus tetracanthus moeilijk te verkopen was, verhandelde de Laet deze 
in Europa nog onbekende soort onder de naam M. fricii. Zo kwamen dus 
eigenlijk twee verschillende soorten in de vroege twintiger jaren in Europe
se verzamelingen terecht onder dezelfde naam.
Niet veel méér geluk had Frió toen hij in het begin van 1 920 een variëteit 
van M. fricii met grote doorns vond, die hij Malacocarpus fric ii var. ro
bustus noemde. Deze plant is voor een beter begrip bij de lezer tweemaal 
afgedrukt in de "Praktische Raadgever" van 1 922. Ze bloeide ook in het 
jaar na de ontdekking in de zomer na de terugkeer van A.V. Fric in zijn 
woonplaats Praag, dus voor het eerst in 1921.

Afsluitend vragen wij ons, hoe het met deze ” Frié"-planten gesteld is, of 
M. fric ii nog werkelijk in de verzamelingen voorkomt en in hoeverre de 
variëteit robustus nog in kuituur bekend is. Zoals uit het relaas over de ver- 
zamelreizen van Fric blijkt, zijn er in Europa dus 3 verschillende vormen van
M. fric ii bekend geworden en wel 1. de "echte" uit Zuid-Uruguay samen 
met 2. de variëteit robustus en 3. de "andere" uit de Siërra de Tandil in
N. O.-Argentinië. De laatste zou wel gelijk kunnen zijn aan N. (M.) sessili
florus var. martinii, die in bedoorning van het type afwijkt, slechts 1 2 rib
ben heeft en ook kleiner blijft. Inderdaad worden vandaag de dag nog der
gelijke planten als de "echte”  fricii aangeboden, die echter in habitus veel



meer naar sessiliflorus neigen, dus met stuggere doorns zijn uitgerust.
Hoe is het echter gesteld met fric ii var. robustus n.n. Fric 1 920? Het lijkt 
niet uitgesloten dat deze als ''aanvullingsvorm'' bij fricii "sim ilis'' (zoals 
Fric beide onderscheidde) eveneens in Oosteuropese verzamelingen aan
wezig is en voor het geval zij nog ergens bewaard gebleven zou zijn, zou ze 
sterk kunnen lijken op de twee in de "Praktische Raadgever" afgebeelde 
planten.
Naar mijn mening is een sterk lijkende plant in cultuur te vinden in Tsje- 
choslowakije, waar zij als M. orthorhachis (met rechte ribben) haar onop
gemerkt bestaan voortzet. Deze plant heeft eveneens zeer dunne doorns 
die buigzaam zijn, maar ook zeer scherpe ribranden. Verder bereikt zij een 
doorsnee van 7-8 cm en staat zeer dicht bij fricii.
Dat men echter zeer vaak tot verwisseling komt met andere soorten, vooral 
met de jonge Notocactus (Malacocarpus) pauciareolatus, mag geen ver
wondering wekken, want ook bij Backeberg vindt men in "Die Cactaceae" 
op Tafel 1 20 een verwisseling van afbeelding, want fricii staat op de on
derste foto juist afgebeeld.
Ook de afbeelding in "Die Gattung Notocactus" van Dr. Schater lijkt wel 
meer op de variëteit robustus, aangezien de plant sterke, robuuste doorns 
laat zien. De originele tekst, door Arechavaleta in het Spaans geschreven, 
luidt als volgt: "Het gaat om een discusachtige plant (zoals bij Discocac- 
tussen), slechts 6 cm breed en 4 cm hoog, met 20 gegolfde ribben, die 
zeer scherp zijn. De 6-7 doorns zijn ongelijk van lengte, gebogen en tegen 
de ribben aanliggend, witachtig, buigzaam, nauwelijks stekend. De bloe
men zijn slechts 3 cm lang en breed, met dichte, witte wol bedekt, waaruit 
vaak donkere borstels te voorschijn komen. De bloembladeren zijn zacht
geel.
Deze soort komt van de zuidkust van Uruguay, waar Fric haar ook gevon
den heeft. Hij stelde haar, zonder haar te beschrijven ter beschikking van K. 
Schumann. De soort groeit in kultuur’zeer langzaam en komt in de lente 
slechts zeer traag in de groei en tot bloei. Het grondmengsel moet met dat 
van andere Malacocarpussoorten overeenkomen dus goed doorlatend zijn 
voor het besproeien en voor korte watergiften. De plant verdraagt halfscha
duw vrij goed. Zij werd als zaad alleen door K. Knie in de laatste tijd aange
boden en wel onder nummer-KK 1 35.

Literatuur:
1. Arechavaleta, J.: Anal, Mus. de Montevideo, Vol. V. 244 -24 6 , 1905
2. FriK, A.V.: Prakt, rédee, Objevy novych dr. kakt., 52, 88, 89 , 1922, Milotice n. Betëvou
3. Berger, A.: die Kakteen, 207 , 1929
4. Backeberg, C : die Cactaceae III, 1614, 1617, 1959
5. Porter, D.M.: Taxon, 13, 210 , 1961
6. Krainz, H.: Kakteen und andere Sukkulenten, 17, 195, 1966
7. Schater, G.: die Gattung Notocactus, Kakteen/Sukkulenten 51, 1980
8. Havlféek, R.: Succulenta, 60, 191 -19 3 , 1981
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De redactie ontving, naar aanleiding van het artikel over het fotograferen



van planten door Eric van Lohuizen, dat in het januarinummer van Succu
lenta gepubliceerd werd, kritische reacties van een aantal lezers, n.l. de he
ren Stekelenburg uit Arkel, Karman uit Eindhoven en de Nooyer uit Vlissin- 
gen.
Omdat in alle brieven dezelfde punten van kritiek aangesneden worden, 
volgt hier een samenvatting van de belangrijkste punten:
1 . Tussenringen zijn geen close-up lenzen of voorzetlenzen. Een voorzet- 

lens wordt vóór een normale lens geplaatst, terwijl men met tussenrin
gen de afstand tussen lens en film verlengt. Tussenringen geven, in 
combinatie met een goede lens, de beste resultaten.

2. Voorzetlenzen zijn geen filters. Filters dienen om de kleur te beïnvloe
den.

3. Het gebruik van een flitser voor het fotograferen van nachtbloeiers is 
goed mogelijk, wanneer men de flitser niet op de camera plaatst, maar 
via een verlengkabel daarmee verbindt. Een goede computerflitser 
maakt het allemaal een stuk eenvoudiger. Het gebruik van kunstlicht 
moet om verschillende redenen afgeraden worden.

Schotdeuren 11, 424 1  BP Arkel 

Jongkindstraat 16, 5 6 4 5  J V  Eindhoven 

Gerbrandystraat 61, 4 3 8 4  NC VHssingen

Thema filatelie: cactussen en andere vetplanten

HANNIE & TINI VAN DER A

Naar aanleiding van het artikel: fotograferen als neven-hobby (no. 1 jan. 
'82) maak ik U attent op een andere neven-hobby, het verzamelen van 
postzegels. Daar mijn belangstelling vooral uitgaat naar cactussen beperk ik 
mij tot die groep. Liefhebbers van vetplanten komen ruimschoots aan hun 
trekken vooral wat betreft de Afrikaanse landen, Azië en Nieuw-Zeeland. 
Toch ben ik met behulp van diverse filatelisten gestart met het thema cac
tussen op postzegels. Al vrij snel beschikte ik over een tiental exemplaren. 
Daarna is het allemaal wat moeizamer gegaan. Van tijd tot tijd bezoeken 
mijn vrouw en ik de ruilbeurzen in de regio. Groot is de voldoening als er 
weer een aan de verzameling kan worden toegevoegd. Momenteel bestaat 
de verzameling uit 51 stuks. Geen groots aantal maar het begin is ge
maakt. De verbazing is groot als men op een beurs vertelt dat je postzegels 
verzamelt met cactussen er op.
Graag zou ik vernemen of deze hobby door meerdere liefhebbers wordt ge
bezigd. Misschien is er al lektuur hierover beschikbaar en zou dit een inte
ressant artikel in Succulenta kunnen zijn. Dit zou tevens contactadressen 
op kunnen leveren daar het aanbod natuurlijk beperkt is.

Antoniusstraat 21, 5 4 0 8  A M  Volkel N.Br.

Wat denkt u van... (27) 

Sulcorebutia flavissima Rausch 

A.B. PULLEN

Deze fantastisch mooie Sulco werd in 1 970 door Walter Rausch beschre-



Sulcoreb u tia fla vissima

ven in Kakteen und andere Sukkulenten. Het plantelichaam is gedrukt ko
gelvormig. Het is frisgroen van kleur. Het aantal ribben bedraagt ongeveer 
1 8. Het aantal doorns per areool bedraagt 25-30, waarbij opgemerkt dient 
te worden, dat randdoorns en middendoorns moeilijk te onderscheiden zijn. 
De doorns kunnen een lengte van 25 mm bereiken. Zij zijn strogeel van 
kleur. De bloemen bereiken een lengte van 4 cm bij een diameter van 5 cm 
en zijn rozerood van kleur. In de oorspronkelijke diagnose van het geslacht 
Sulcorebutia Backbg. wordt gesproken van "plantae proliferantes"; de 
door Brederoo en Donald geëmendeerde geslachtsbeschrijving spreekt van 
"corpus proliferans". Beide termen bedoelen te zeggen, dat planten van 
het geslacht Sulcorebutia gemakkelijk spruiten. Voor de meeste soorten 
geldt dit zeker. Voor S. flavissima gaat dit echter nauwelijks op. De soort
beschrijving vermeldt dan ook, dat het plantelichaam enkelvoudig is.
Van de beide planten, die ik van deze soort bezit, is er één geënt, terwijl de 
ander op eigen wortel groeit. Het geënte exemplaar heeft tot nu toe één zij- 
scheut gemaakt, het ongeënte exemplaar blijft enkelvoudig.
Beide exemplaren bloeien bevredigend, waarbij het steeds weer opvalt, dat 
de knoppen aan de van het licht afgekeerde zijde van de plant zich het 
eerst openen, een verschijnsel, dat bij vele Sulco's te constateren is. Geënt 
geeft de plant geen enkel probleem, op eigen wortel geven we de plant een 
grof, goed doorlatend grondmengsel, dit in verband met de dikke penwor- 
tels. S. flavissima groeit in Bolivia op een hoogte van 2500 m. In verband 
daarmee lijkt een koele overwintering noodzakelijk. Sulco's hebben veel 
licht nodig. Daarom zijn ze misschien wat minder geschikt voor de venster- 
bankkwekers onder ons. In een kastje kan men echter veel plezier van deze 
planten hebben.
Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

Lezers schrijven

H. RUBINGH

Open brief aan de heer J.C.M. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 
Oud-Gastel.
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Geachte heer Theunissen,
In uw brief van 1 0 -2 -'8 2  vraagt u mij welke bezwaren ik heb tegen de arti
kelen van F. Brandt in ons maandblad en u verzoekt mij deze bezwaren te 
publiceren in Succulenta. Dat doe ik dan maar in de vorm van deze open 
brief. Zelf hebt u in Succ. Juli 1 979 een zeer uitvoerige en gedocumen
teerde kritische beschouwing gegeven over de bijdragen van Brandt. Uw 
slotconclusie is, dat dit werk moeilijk serieus genomen kan worden en dat 
het enige dat bereikt wordt een enorme wanorde in het geslacht Parodia is 
en u verzoekt Brandt een einde te maken aan deze heilloze ontwikkeling. In 
een vervolgartikel in Succ. Febr. 1 980  maakt u melding van een briefwis
seling met Brandt en legt hem de conclusie voor van de botanici Diers en 
Barthlott dat de zaadvorm van Cactussen niet geschikt is als determinatie- 
middel zonder meer. Als u het hierbij gelaten had waren we verlost ge
weest van de Brand(t)ende problemen. Tot mijn verbazing echter nodigt u 
Brandt uit tot verdere medewerking aan Succulenta, waartoe hij maar al te 
graag bereid blijkt. Zijn volgende artikel verschijnt in Succ. Mrt. 1980  en 
gaat over de "Boliviaanse wieg van de subtribus Notocactinae". Hierin 
suggereert Brandt dat hij de geografische omstandigheden uit eigen waar
neming kent, precies de bergrug kan aanwijzen waar de scheiding van de 
geslachten Parodia en Notocactus heeft plaatsgevonden, dat hij het plan- 
tenmateriaal zelf heeft verzameld en daarom niet met hypothesen maar met 
bewijzen komt. Er wordt in zeer slordige taal 4 maal verwezen naar Obtex- 
tosperma als oertype van deze subtribus, er worden kaarten van vindplaat
sen bijgevoegd, maar nergens vermeldt Brandt hoe hij aan deze gegevens 
komt. Aan het eind wordt dan nog een vondst van Ritter genoemd waaraan 
hij zijn onomstotelijke bewijzen ontleent.
De kritische lezer vraagt zich dan af welke waarde al deze schrijverij heeft. 
Ons maandblad is voor serieuze liefhebbers, die recht hebben op deskundi
ge voorlichting en niet opgescheept moeten worden met onkontroleerbare 
verhalen. In een artikel over de "zaadmorfologische studie van de cephali- 
umdragende Cereussen uit Brazilië” , Succ. Mei 1 980 , heeft Brandt het 
over de "principiële onkunde van Ritter om zaadmorfologische bewijzen te 
bewerken en deze wetenschappelijk juist te interpreteren.
Kunt u omschrijven wat we onder principiële onkunde moeten verstaan? 
Ritter wordt dan verweten dat hij, ondanks zijn exact constateren van de 
kenmerken der planten, geen wetenschappelijk werk heeft geleverd. Brandt 
schrijft u dat er een internationaal komplot bestaat om hem het publiceren 
onmogelijk te maken. Volgens mij heeft hij dat aan zichzelf te wijten en dat 
hebt u in Succulenta duidelijk aangetoond. U vraagt mij waarom ik Ritter 
verdedig. Daaraan heb ik geen behoefte, maar wel meen ik dat het aanzien 
van onze vereniging geschaad wordt door de artikelen van Brandt met hun 
onzindelijke inhoud. We merken op, dat in de nieuwe monografie van John 
Pilbeam over Mammillaria's een lijst staat van verenigingen, die zich bezig 
houden met succulente planten. Daarbij wordt Succulenta niet genoemd. 
Tot slot ben ik het met u eens, dat er aan de inhoud van ons maandblad 
wel wat verbeterd moet worden.
Met vriendelijke groeten, H. Rubingh

Valeriaanstraat 193, 3 7 6 5  EN Soest
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Antwoord op de open brief van de heer Rubingh

J. THEUNISSEN

Inderdaad heb ik in het juli-nummer van Succulenta 1 979 een bijdrage ge
schreven die duidelijk gericht was tegen de vloed van beschrijvingen door 
de heer Brandt teweeggebracht. Daarna heb ik met de heer Brandt gecor
respondeerd (welke correspondentie nog voortduurt) en zijn zienswijze op 
de zaak leren kennen. Nadat ik hem erop gewezen had niet van plan te zijn 
hem behulpzaam te zijn bij het publiceren van beschrijvingen in Succulenta 
alvorens hij onomstotelijk bewezen had dat het om goede soorten of varië
teiten ging, heeft Brandt op mijn verzoek een paar algemene artikelen in 
ons tijdschrift gepubliceerd.
Uit de brief van de heer Rubingh blijkt dat ook hij zich heeft aangesloten bij 
het leger van degenen, die eenvoudigweg tegen Brandt zijn, zonder ooit de 
moeite genomen te hebben met hem in contact te treden. Al ruim 10 jaar 
is het mode om alles wat Brandt doet af te keuren. Ik geef toe, dat ik ook 
mezelf wel eens schuldig heb gemaakt aan het meehuilen met de wolven in 
het bos. Maar het is heel wat anders, wanneer men iemand weerlegt in ge
schrift dan in geroddel. Wanneer men zijn kritiek zwart op wit wil zetten, 
moet men met hardere gegevens komen en dat was het doel van mijn 
eerste publicatie over dit Brand(t)end probleem.
Het zou echter alles behalve democratisch zijn om wél artikelen in ons tijd
schrift op te nemen, waarin iemand wordt aangevallen, maar de aangeval
lene niet de mogelijkheid te bieden zich te verdedigen, zoals door de heer 
Rubingh wordt gesuggereerd.
Wanneer Brandt in zijn artikelen de indruk wekt ter plaatse geweest te zijn 
en het bewijs gevonden te hebben, dan moet ik erop wijzen, dat zijn schrijf
trant inderdaad nogal apodiktisch (zo is het en niet anders!) overkomt. Dat 
echter suggesties erg gemakkelijk gewekt worden toont de heer Rubingh 
zelf aan met zijn opmerking over het boek van Pilbeam, waardoor hij sug
gereert, dat Brandt verantwoordelijk is voor het feit, dat Succulenta niet ge
noemd is bij de verenigingen, die zich bezighouden met succulente plan
ten. Trouwens, Pilbeam verwijst naar verenigingen die zich speciaal met 
MAMMILLARIA'S bezighouden, maar dit terzijde.
De lezers van Succulenta hebben recht op deskundige voorlichting. Inder
daad, en daarbij durf ik rustig te stellen, dat Brandt een deskundig waarne
mer is waar het zaden en bloemen betreft. Waar blijven trouwens al die 
brieven van onze serieuze liefhebbers die het niet met Brandt eens zijn? 
Wat Brandt bedoelt met zijn uitspraken over Ritter, wanneer deze voor U 
niet duidelijk zijn, dat zult U natuurlijk aan Brandt zelf moeten vragen. Over 
de beschrijvingen van Ritter kan zeker gezegd worden dat zij niet zo gede
tailleerd zijn als die van wijlen de heer Buining. Zeker wat de zaadbeschrij- 
ving betreft is Ritter erg summier. En dat is nu juist de sterke zijde van 
Brandt.
De artikelen die Brandt tot op heden in Succulenta heeft gepubliceerd zijn 
zeker niet onzindelijk van inhoud. Mijn mening over de eerstbeschrijvingen 
van Brandt is niet veranderd. Ik blijf van mening dat men geen planten kan 
beschrijven die bij een kweker zijn uitgeselecteerd of die uit zaad, dat bij 
een kweker is gekocht zijn opgekweekt. Eén van de eersten die op grond 
van de zaadstructuur wees op de nauwe band tussen de geslachten Wein- 
gartia en Sulcorebutia was Brandt, ook al komt hij dan tot conclusies waar 
niet iedereen het mee eens is. Maar dan vind ik dat je over de meningsver-
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schillen moet praten, het heeft geen enkele zin om de ander uitsluitend te 
verketteren en dood te zwijgen. Vermoedelijk is het juist zo dat door het 
doodzwijgen Brandt tot een groot aantal publicaties gekomen is, die vol
gens de regels van de nomenclatuur geldig zijn, maar door velen als be
lasting van de literatuur worden gezien en die later in de synonymie ver
dwijnen zullen.
Hoewel er van alle kanten op gewezen wordt, dat er met Brandt toch niet 
te praten valt (veelal wordt dit overigens gezegd en geschreven door lieden 
die het ook weer van anderen hebben overgenomen, maar niet de moeite 
nemen met Brandt zelf in contact te treden), ben ik daar niet meer zo van 
overtuigd. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik geloof wél, dat het de 
moeite loont om het minstens te proberen!
Welnu, mijnheer Rubingh, omdat ik het niet meer dan normaal vind om ook 
een tegenstander aan het woord te laten, én om de lezers van Succulenta 
zelf te laten constateren dat heus niet alles wat Brandt schrijft onzin is, heb 
ik indertijd Brandt gevraagd algemene artikelen te schrijven. Of deze gepu
bliceerd worden is het beleid van de redactie, niet het mijne. Maar uit het 
gegeven, dat er daar geen protesten zijn binnengekomen over de inhoud 
van deze artikelen, mag opgemaakt worden, dat deze bijdragen leeswaar- 
dig zijn. Wanneer het op deze manier ook nog zou lukken om via Succulen
ta een gesprek tot stand te brengen tussen Brandt en zijn opponenten en 
men zou elkaar kunnen vinden, dan lijkt dit mij een veel grotere verdienste 
voor onze vereniging dan het wel of niet vermeld worden in het Mammilla- 
riaboek van Pilbeam.

Vierschaarstraat 23, 4751  RR Oud-Gastel

☆
☆ ☆

TIJDSCHRIFTEN

Cactusvrienden irg. 21 nr. 4 (1981)
Drie uitvoerige plantbeschrijvingen, elk geïllustreerd met een kleurenplaat, opent deze afleve
ring. Het betreft Parodia kilianana, Acanthocalycium violaceum en Gymnocalycium schic- 
kendantzii.
Mevr. Leysen legt uit hoe het met de pH zit en in welke pH welke planten kunnen groeien. Er 
zijn tips voor beginners en een vragenrubriek.
Tot slot worden nog twee cactussen besproken: Ferocactus schwartzii en Echinocereus fit- 
chii.

Cactusvrienden jrg. 21 nr. 5 (1981)
Beschreven worden Mammillaria bocasana, Neochilenia paucicostata, Senecio medley- 
woodii, Mammillaria denudata en Sulcorebutia totorensis. Bij het zaaien van Neochilenia's 
wordt opgemerkt, dat zaailingen vaak zeer variabel in de kleur van de epidermis kunnen zijn. 
Het geslacht Euphorbiaceae wordt uitvoerig besproken: indeling, cultuur, vermeerdering door 
stekken en zaaien en voorkomende ziektes en piagen.

Cactusvrienden irg. 21 nr. 6 (1981)
De heer Vermeersch bespreekt een aantal cactustuinen en kwekerijen, welke gelegen zijn aan 
de Middellandse Zee.
De serie over Euphorbiaceae wordt voortgezet met de beschrijving van enkele soorten Euphor
bia 's.
Plantbeschrijvingen van deze aflevering zijn: Eulychnia saint-pieana, Mammillaria densispina, 
Spathiphyllum "Mauna Loa", Echeveria derenbergii en Pseudolobivia kermesina.

Cactusvrienden jrg. 21 nr. 7 (1981)
De rij van plantbeschrijvingen wordt geopend met Marginatocereus marginatus, gevolgd door



Ariocarpus furfuraceus, Cleistocactus strausii en Echinocereus dichroacanthus.
Het hoe en wat van het stekken en enten wordt uiteengezet. De heer Vermeersch bespreekt 
nog twee tuinen aan de Middellandse Zee.
In de serie over Euphorbiaceae komen de families der Monadeniums, Jatropha, Pedilanthus 
en Synadenium aan bod.

Cactusvrienden jrg. 21 nr. 8 (.1981)
Het geslacht Echinocactus passeert de revue. Tien soorten worden vermeld, tezamen met af
meting, bloem en vindplaats.
Een aparte bespreking krijgen Haworthia limifolia, Passiflora coerulea en Oreocereus neocel- 
sianus.
De heer Schuurman begint met een praat(je) voor beginners. Het artikel 'over stekken en enten 
wordt afgesloten.
E. Lanssens brengt een artikel over cactussen op hydrocultuur.
C. Brecht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen

Informationsbrief ZAG Mammillarien 2/1981
De op het titelblad afgebeelde Escobaria roseana, ook bekend als Gymnocactus roseanus, 
wordt door B. Hofmann in het kort besproken.
Dezelfde schrijver behandelt Coryphantha elephantidens, zoals deze op de groeiplaatsen in 
Mexico voorkomt.
Thomas Linzen verdiept zich in de verwantschappen tussen Mamm. stella-de-tacubaya, 
Mamm. gasserana en Mamm. viescensis n.n. Hij meent dat deze als variëteiten van Mamm. 
lasiacantha beschouwd horen te worden.
In zijn artikelenreeks over kleinbloemige, van haakdoorns voorziene Mammillaria's behandelt 
Harald Topel in de 9e aflevering Mamm. erectohamata en Mamm. erythrosperma.

Informationsbrief ZAG Mammillarien, 3/1981
Op de titelbladzijde staat een zwartwitportret van een bloeiende Mammillaria schumannii, 
voorgesteld door Bernd Hofmann. Dezelfde schrijver gaat uitvoerig in op Mamm. nunezii var. 
solisii. Erhard Kuhn behandelt de vertegenwoordigers uit de serie Leucocephalae ( = de wit- 
koppigen). Peter Mansfeld schrijft over een viertal vertegenwoordigers uit Sonora, t.w . M. ma- 
zatlanensis, M. mainiae, M. weingartiana en Coryphantha recurvata. Harald Topel is toe 
aan deel 10 over de groep kleinbloemige, haakdoornige Mammillaria's. I.S . Soloducha vertelt 
hoe hij Mamm. gracilis met succes als onderstam gebruikt voor diverse soorten cactussen.

Informationsbriaf ZAG Mammillarien, nr. 4, 1981

Op het titelblad prijkt een kleurenplaat van Mammillaria baumii, waaraan B. Hofmann nog eni
ge tekstregels wijdt. Uitvoerig wordt uit de doeken gedaan, hoe de ZAG Mammallarien bezig is 
haar eigen Mammillariaverzameling op te bouwen, en wel in de stad Gotha. E. Kuhn behandelt 
de LeucocephalaesoorXen uitvoerig. H. Topel vervolgt zijn serie over de kleinbloemige Mam
millaria's met gehaakte middendoorns.

Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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M esem bryanthem aceae (XXXV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

41 Dorotheanthus Schwant.
(ter ere van mevr. Dorothea Schwantes, de moeder van prof. G. Schwantes)

Dit kleine geslacht met slechts een 1 O-tal soorten is ongetwijfeld het meest 
bekende en in de cultuur ook het meest verspreide geslacht. Die bekend
heid en verbreiding is te danken aan één soort en wel aan Dorotheanthus 
bellidiformis. In vele tuinen prijken 's zomers de prachtige bloemen van dit 
plantje in vele kleurschakeringen. Bent u niet in het bezit van een tuin dan 
is dat helemaal geen bezwaar; ook voor het zonnige raam doen deze zgn. 
IJsplantjes het uitstekend. Op de markt zijn zij al vroeg in het jaar te koop 
en als u een 3-tal exemplaren (in perspotjes) oppot in een flinke maat 
bloempot hebt u vele weken lang plezier van de schitterende bloemen. De 
bloeitijd wordt belangrijk verlengd door steeds de uitgebloeide bloemen 
weg te nemen. Zelf zaaien gaat ook uitstekend, zelfs binnenshuis. Vroeg in 
het jaar kunt u daarmee het beste beginnen. In januari of februari zaaien en 
op een warme plaats de zaden laten kiemen. Zodra de kiemplantjes han
teerbaar zijn, verspenen en het verspeenbakje op een zonnige plaats zet
ten. De eerste weken moeten de plantjes nog geschermd worden om te 
sterk uitdrogen van de grond te voorkomen. Als de plantjes tot kleine rozet
jes zijn uitgegroeid kunnen ze met 3-5 stuks in een bloempot opgepot wor
den en zodra ze weer groei vertonen, kunnen de potten een plaatsje in de 
volle zon krijgen.
Op dezelfde manier kweekt u de plantjes die in de tuin uitgeplant worden. 
Zodra de kans op zware nachtvorst voorbij is, kunnen ze de tuin in.
De sterkste planten kweekt u door ze, na de eerste keer verspenen, zo licht 
en koel mogelijk te houden. Bij te warme standplaats groeien ze namelijk 
gemakkelijk ijl en spits uit. De beroepskwekers zaaien IJsplantjes in de kou
de bak en verkopen de niet verspeende plantjes in bosjes van 1 0 of 20 
stuks op de markt. Veel wordt echter ook gezaaid in perspotjes, ook in de 
koude bak.
Nog weer een andere, niet minder succesvolle, manier van zaaien van Do
rotheanthus bellidiformis is het zaaien in de nazomer of herfst. In een pot 
van tenminste 1 0 cm © of in een zaaibakje worden de zaadjes, tamelijk 
ruim uit elkaar, gezaaid. Na het ontkiemen worden de zaailingen niet ver- 
speend doch men laat ze nog enige tijd in de zaaipot of -bak, doorgroeien. 
Door het achterwege laten van water toedienen, gaan de plantjes, ge
dwongen, een soort rustperiode in. De pot of bak wordt nu op een koele, 
maar beslist vorstvrije, lichte plaats gezet. Zo overwinteren de zaailingen en 
omstreeks de jaarwisseling worden ze verspeend met 3-5 in een potje. Ge
plaatst op een zonnige vensterbank en na spaarzaam gieten, zullen ze al 
snel uitgroeien tot stevige planten die al vroeg in het voorjaar kunnen bloei
en.
Het zelf zaadwinnen van IJsplantjes is heel eenvoudig indien u tenminste 
over twee gezaaide bloeiende planten beschikt. In de tuin zorgen instecten 
wel voor de bestuiving; binnenshuis zult u met behulp van een zacht pen
seeltje daar zelf voor moeten zorgen. Het zaad rijpt nog lang na. Als de 
planten zelf al grotendeels verwelkt zijn, is de zaaddoos nog volledig intact. 
Deze kan pas geoogst worden als hij droog en hard is. In tegenstelling tot 
het zaad van de meeste Mesems hoeft het zaad van Dorotheanthus niet 
een jaar bewaard te worden voordat het gezaaid kan worden.



De kiemkracht blijft niettemin jaren in stand. Voor het - onwaarschijnlijke - 
geval u de IJsplantjes niet kent, het zijn éénjarige planten met korte papil- 
leuze stengels die dikwijls roodbruin gekleurd zijn. De groene bladeren zijn 
geheel bezet met grote glinsterende papillen.
Bij de reeds genoemde D. bellidiformis komen vele kleurschakeringen voor 
(wit, roze, rood, oranje, sommige kleuren met donkerder punten). Rondom 
het hart van de bloem zijn de bloemblaadjes wit, doch soms ook juist don
ker van kleur. De meeldraden en helmknoppen zijn bruin van kleur. Behalve 
van deze soort wordt een enkele keer ook wel zaad aangeboden van D. 
gramineus en D. hallii. Eerstgenoemde heeft kleinere bloemen dan D. bel
lidiformis. De bloemkleur is glinsterend karmijnrood met een donkere mid
denpartij. D. hallii heeft grotere bloemen, die wit tot licht strogeel zijn, met 
een rode basis.
De herkomst van Dorotheanthus is het zuidwestelijk deel van de Kaappro
vincie en Namaland.

(wordt vervolgd)
Rotterdamseweg 88, 833 1  A K  Zw ijndrecht 

Finlandplein 5, 32 4 4  AE Nieuwe Tonge

W at denkt U van... (28)

Mammillaria longiflora (Br. & R.) Berger 

Th.M.W. NEUTELINGS

Als beginneling hoopte ik al spoedig zo'n exemplaar te bemachtigen. Ik 
was net het gebruikelijke cactusaanbod op de markt, in bloemenwinkels, 
tuincentra en grootwarenhuizen al te boven en had mijn eerste cactusboek 
"Schone Kakteen und andere Sukkulenten" van Werner Rauh al door
gespit. Daarin stond ondermeer een prachtige kleurenfoto van deze fraaie 
haakdoornige bolcactus. Maar nergens was het te krijgen. Dus dan maar 
met het zaaien ervan aangevangen. Na ontvangst van de 1 0 zaden in janu
ari 1 974 (en nog zaden van andere soorten) begon ik toen binnenskamers 
te zaaien. Van die 10 zaadjes kwamen er vijf na enige dagen tot ontkie
ming. Maar drie ervan bezweken vrij snel daarop. Gelukkig, de twee over
gebleven exemplaren groeiden voorspoedig. Totdat ik ergens las dat het 
voor de beginner wel een erg moeilijke soort was. Een lichte vorm van 
angst beving mij als argeloze beginner, want ik zag me reeds spoedig zon
der enige longiflora. Ook las ik elders dat je zo'n exemplaar maar beter 
geënt in cultuur kon hebben. Van een cactusvriend had ik een Eriocereus 
jusbertii gekregen, zonder hoofdstam, maar wel voorzien van enige sprui
ten van zo'n 8 cm lengte. Na enige aarzeling nam ik het besluit om tot en
ten over te gaan. Ik sneed een zijspruit af en entte een van de twee exem
plaren. De andere zaailing hield ik op eigen wortel in reserve. Uiteraard had 
die onderstam geen wortel. Na twee weken potte ik de onderstam met 
vastzittende entstuk op. En ca. 4 weken daarop begon de ent zowaar op 
de vensterbank voorspoedig te groeien. Ik voelde me beslist verguld, te
meer daar het een van mijn eerste entingen was en dan nog wel onder zo 
ongunstige omstandigheden. Of nu de andere longiflorazaailing jaloers ge
worden was, weet ik niet, maar deze ging na ongeveer een maand heme
len. Zodat ik dus nog meer overtuigd was van de juistheid inzake die ent- 
beslissing!



Mammillaria longiflora Foto van de schrijver

Twee jaren daarna bloeide het al met een drietal bloemen. En in 1981 
bracht dit exemplaar 1 8 bloemen voort.
Longiflora betekent langbloemig, hetgeen duidt op de tot 40 mm lange 
bloembuis, welke de wijd geopende bloem, tot 35 mm in © draagt. De 
bloemkleur varieert van bleek- tot intens roze, met een dieproze gekleurde 
middenstreep op de bloemdekbladen. Deze Mammillariasoort roept met 
recht bij menigeen lyrische gedachten op. Hij bloeit al vroeg in het voorjaar. 
Als de nawinter vrij zonnig is, vormen zich al spoedig zichtbaar de bloem
knoppen, die zich geleidelijkaan tussen de fijne, witte randdoorns naar bui
ten werken, in een krans om de schedel. De vier middendoorns zijn over
wegend bruinrood, een ervan is tweemaal zolang en haakvormig. Maar 
mijn exemplaar heeft per areool meestal twee haakvormige doorns.
Ook in de cactusgeschiedenis blijkt deze soort nogal indruk gemaakt te 
hebben. Palmer vond die voor het eerst in 1 897 bij de plaats Santiago Pa- 
pasquiaro in de staat Durango (Mexico). De beschrijving geschiedde in 
1 920 door Britton en Rosé, als NeomammiHaria longiflora. Omdat er geen 
duidelijke zaadbes ontstond, zoals we dat bij de meeste Mammillariasoor- 
ten kennen, vroeg men zich af of men wel met een Mammillaria van doen 
had. Ook de zaadvorm was er de oorzaak van dat men twijfelde aan de 
geslachtsnaam (Neo)mammillaria. Dat is dan ook de reden geweest dat 
met name Backeberg een apart geslacht creëerde en zo werd onze plant 
omgedoopt tot Krainzia longiflora. Dat deed Backeberg ook met Mamm. 
guelzowiana. De vruchtbessen trekken zich a.h.w. in het plantelichaam te
rug. Het verschijnsel van een teruggetrokken zaadbes kennen wij ook bij 
andere grootbloemige Mammillaria's, zoals de reeds genoemde M. guelzo
wiana, M. deherdtiana en idem var. dodsonii, M. saboae, idem var. gol- 
dii, idem fa. haudeana en Mamm. theresae. Maar in die tijd (rond 1 9 20) 
waren al die soorten nog niet eens bekend. Maar toch heeft dit geslacht 
Krainzia geen algemene ingang gevonden.
Een paar jaar geleden is nog een andere vorm van longiflora beschreven 
en wel de forma stampferi (Repp.) D.R. Hunt. Deze vorm is ook uit Duran
go afkomstig. De verschillen met de typeplant zijn dat de tuberkels aan de 
basis breder zijn en de bloembuis korter is. In cultuur bloeit het ook veel
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eerder. Zo waren in januari (1981) de bloemknoppen al duidelijk zichtbaar 
goed ontwikkeld.
Er is nog een andere vorm, namelijk die zich kenmerkt door geheel witte 
middendoorns, welke eigenschap in het nageslacht behouden blijft. Deze 
vorm heb ik nog niet kunnen bemachtigen, zodat er mijnerzijds niets over 
te melden valt. De oorsprong ervan is volkomen onbekend.
Hoe men dit juweeltje onder de Mammillaria's in cultuur moet behandelen 
is als volgt te schetsen. Als het op eigen wortel staat zorgen we voor een 
goed waterdoorlatend grondmengsel. Daarbij moet de wortelhals droog ge
houden worden, bijvoorbeeld met behulp van steentjes. Water toedienen 
geschiedt derhalve bij voorkeur van onderen. Een overwinteringstempera- 
tuur van 4-6°C  wordt gemakkelijk zonder nadelige gevolgen verdragen. 
Veel ruimte neemt dit plantje niet in. Het wordt hooguit 8 cm breed bij een 
hoogte van 6 a 7 cm. Spruiten doet het niet, althans, dit verschijnsel heb ik 
tot dusver niet kunnen waarnemen. Vermeerdering kan alleen via zaaien 
geschieden.
Met recht kunnen we stellen, dat deze Mammillaria een ereplaats verdient, 
al was het alleen al vanwege de schitterende bloeiwijze.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Cactussen en andere succulenten op hydrocultuur (slot)

L.W.J. DAMEN

Opstelling van de plant in het substraat
Twee opstellingen worden door schrijver toégepast:
1) Gebruik van een multipotplaat:
Deze plaat is geplaatst in een houten bak, inwendig bekleed met een don
kere polyetheenfolie (vuilniszak), waardoor deze bak waterdicht wordt en 
alle licht wordt geabsorbeerd. De uitstulpingen van de plaat zijn ieder nog
maals 2 maal doorboord in het opgaande deel, zodat een betere circulatie 
van het water kan plaatsvinden. In de plaat worden 6 V2 cm-potjes met 
substraat, waarin de plant, geplaatst. De afstand tussen bodem van de pot
jes en bodem van de bak waarop de multipotplaat rust bedraagt 3 cm. De 
waterstand is regelbaar, in de zomer staat het water tot in het potje, in de 
winter tot net in de uitstulping. De ionenuitwisselaar bevindt zich op de bo
dem van de bak.
2) Vierkante potten in bak:
In een houten bak inwendig bekleed met een donkere folie worden de vier
kante potten met substraat en planten geplaatst. De aangepaste afmetin
gen van de bak en het gebruik van vierkante potten voorkomt de toetreding 
van licht tot de voedingsoplossing, m.a.w. de vorming van algen hierin. Op 
de bodem van de bak bevindt zich een laag water met de ionenuitwisselaar 
of de voedingszouten. In de zomer is de waterhoogte een tot twee centi
meter, in de winter staat de bak droog. Wanneer voedingszouten worden 
toegepast moeten deze met water worden weggespoeld om beschadiging 
van de wortels door hoge zoutconcentraties te voorkomen. Bij gebruik van 
ionenuitwisselaar wordt genoemde toestand verkregen door het verdampte 
water niet meer aan te vullen. Ook de hoogte van de pot, het gebruikte 
substraat en het karakter van de plant zijn hier eveneens mede bepalend 
voor de hoogte van de waterstand.



Plant
Wat de planten betreft kan men uitgaan van stekken, spruiten of planten, 
die uit de aarde komen. In het laatste geval moet de aarde tussen de wor
tels volledig worden verwijderd, voornamelijk door spoelen. Beschadigde 
wortels moeten glad worden afgesneden om rotting te voorkomen. De 
wortels van oudere planten zijn moeilijk te reinigen. Ook na verwijdering 
van de wortels en indrogen van de snijwonden gaan vele planten weer aan 
de groei op het substraat.
Bij het planten moet eraan worden gedacht, dat de wortelhals nooit te 
vochtig mag worden en de afstand tussen plant en wateroppervlak relatief 
groot moet zijn. Gedurende de zomer kan men in doorsnede in kleine potjes 
tot 1 cm en in grote potten (boven 1 0 cm diamter) tot 2 cm waterhoogte 
gaan.

Onderhoud
Een voedingsoplossing van Luwasa dient regelmatig te worden vernieuwd 
en wel in april en in juli. Over concentraties heeft schrijver onvoldoende er
varing. Toegepast is de hoeveelheid als aangegeven op de verpakking. De 
ionenuitwisselaar kan in het voorjaar (april) voor een geheel jaar worden 
toegevoegd. Het restant van het vorige jaar hoeft niet te worden verwijderd 
en het water hoeft niet te worden vernieuwd, tenzij er een vervuiling heeft 
plaatsgevonden. De hoeveelheid ionenuitwisselaar is afhankelijk van de 
grootte en de groeisnelheid van de plant. Schrijver denkt 1 tot 1 0 g per 
plant. Aangezien de ionenuitwisselaar de ionen, d.w.z. de voeding, afstaat 
naar gelang deze door de plant wordt opgenomen, is een overmaat aan io
nenuitwisselaar waarschijnlijk niet schadelijk. Het door verdampen verloren 
water uit de bak moet regelmatig worden aangevuld, bijvoorbeeld weke
lijks. Bij een lage waterstand bleek in de winter een temperatuur van 8° tot 
1 2° C alleen schade op te leveren aan planten die deze lage temperaturen 
in aarde ook niet verdragen.

Insektenbestrijding
Van de meest voorkomende belagers van de planten kan worden gezegd, 
dat wortelluis niet kan optreden bij hydrocultuur en dat rode spint, wolluis, 
bladluis en schildluis te bestrijden zijn volgens de bekende methoden en 
wel met systeem-, respectievelijk contactvergif.
Als systeemvergif komt in aanmerking het product ''Hydrosekt'' van de fir
ma Luxan B.V. Postbus 9, 6660 AA Eist (Gld.). Het is een vloeistof die in 
verhouding 1 op 1000 aan de voedingsoplossing wordt toegevoegd.
Als contactvergif zijn tevredenstellende resultaten verkrijgbaar met Lizethan 
spray van Bayer, dat overal verkrijgbaar is. De eenvoudigste weg om wol
luis te verwijderen is het aantippen met een kwastje gedrenkt in spiritus. 
Voor de bestrijding van rode spint is veelvuldig nevelen van groot belang.

Conclusies
1) Als substraat is de gebroken kleikorrel, resp. de kleikorrel van klein for
maat het geschikste materiaal, daar deze gemakkelijk water opzuigt, goed 
doorlatend is en een goede luchtcirculatie toestaat.
2) Zowel met leidingwater + ionenuitwisselaar als met regenwater + 
vloeibare voeding (Luwasa) zijn goede resultaten bereikt op korte termijn. 
De resultaten over langere termijn worden nu bekeken. Een vraag die zich 
hierbij voordoet, hoe is de selectiviteit t.o.v. de opname van stikstof.
3) Het gebruik van vierkante potten met bovengenoemd substraat in in-



wendig donker gekleurde bakken, waarin de potten nauwkeurig passen, is 
de eenvoudigste opstelling. De waterstand in de bakken dient aangepast te 
worden aan de hoogte van de potten, de omgevingstemperatuur d.w.z. het 
seizoen en de gevoeligheid van de planten voor vocht. Ook het gebruikte 
substraat is van invloed.

Literatuur:
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A. Hegiusstraat 15, 7412 XN Deventer

De behandeling van Tillandsia's (slot)

FR. NOLTEE

Te allen tijde moet u er voor zorgen dat de planten na het watergeven weer 
snel kunnen opdrogen. Sproeien of dompelen kan 's winters dan ook het 
best gebeuren op een zonnige dag.
Net als bij de meeste andere planten geldt ook voor Tillandsia's. beter te 
weinig dan te veel vocht.
Tot nu toe is steeds gesproken over water in het algemeen, zonder dat 
daar verder op werd ingegaan. We moeten in dit verband bedenken dat de 
wortels van de grijze Tillandsia’s alleen een hechtfunctie hebben, met an
dere woorden ze nemen geen vocht op. Om die reden worden ze niet in 
potten gekweekt, zodat er ook geen grond is die een bufferende werking 
ten opzichte van schadelijke stoffen zou kunnen vervullen. De planten ne
men vocht uitsluitend op door middel van hun schubben, zodat de kwaliteit 
van het water een grote rol speelt. In principe moet het water zo zuiver mo
gelijk zijn. Te denken valt dan aan gedemineraliseerd of gekookt water, 
condenswater uit de koelkast of aan regenwater (hoewel dit laatste in grote 
delen van ons land ook niet bepaald zuiver meer te noemen is). Van groot 
belang is in ieder geval dat het water zo weinig mogelijk kalk en chloor be
vat. Persoonlijk sproei ik vrijwel uitsluitend met gedemineraliseerd water. 
Dit is nogal een kostbare zaak maar gelukkig hoef ik dat alleen 's winters te 
doen, omdat mijn planten zoals gezegd 's zomers buiten hangen. Ik ken 
ook mensen die hun Tillandsia’s zomer en winter sproeien met water dat 
recht uit de kraan komt - en met goede resultaten. Het is dus een kwestie 
van uitproberen.

Voeding De wortels van deze planten hebben, zoals reeds opgemerkt, al
leen een hechtfunctie. Het voedsel moet dus evenals het vocht (en samen 
met het vocht) door de bladeren worden opgenomen. In de natuur komt 
het voedsel ter beschikking in de vorm van langzaam verterende bladeren 
of naalden van de boom of struik waar de Tillandsia op groeit, in de vorm 
van stoffijne deeltjes die met de wind worden aangevoerd enz.
In de cultuur zal van dit alles weinig of geen sprake zijn, zeker niet wanneer 
de planten het hele jaar door in kamer of kas worden gekweekt. Voor een 
goede groei en bloei van de planten zullen we dus de helpende hand moe
ten bieden door middel van de zgn. bladvoeding. Er zijn enkele merken in 
de handel, o.a. Aglukon, die voor dit doel geschikt zijn.



Tillandsia's zijn langzame groeiers en we moeten ze dan ook niet te veel 
voedsel geven. In de groeitijd kunt u volstaan met eenmaal per twee weken 
te sproeien of te dompelen met een voedingsoplossing. Gebruik daarbij de 
helft van de door de fabrikant aangegeven sterkte. Iedere week mesten met 
een kwart van de sterkte kan ook. In het winterhalfjaar, afhankelijk van de 
omstandigheden, niet mesten of hooguit eenmaal per maand. Dit laatste 
dan vooral voor de planten die in deze tijd bloeien.
Een onderwerp dat enigszins buiten de hierboven genoemde milieufactoren 
valt is het substraat. Met dit mooie woord wordt gewoonljk bedoeld de bo
dem waarop of de grond waarin de planten groeien. De grijze Tillandsia's 
zijn echter planten die epifytisch groeien op bomen, struiken, cactussen of 
vrijwel kale rotsen. Voor de volledigheid zij vermeld dat enkele soorten, o.a. 
T. tectorum, ook op kale zandbodems voorkomen. In ieder geval is echter 
van grond in de gewone betekenis (vrijwel) nooit sprake. In de cultuur zul
len we de planten moeten bevestigen op een tak, een stevig stuk schors of 
iets dergelijks. Naar mijn mening speelt de aard van dit materiaal geen rol; 
m.a.w. u kunt datgene gebruiken dat u het mooist of het handigst vindt. 
(Sommige planten kunt u zelf het handigst uitsluitend aan een draad op
hangen.) Het opbinden aan de tak of schors kan gebeuren met behulp van 
koperdraad, geplastificeerd draad, raffia of repen van een oude nylonkous. 
Bij metaaldraad moet u er wel voor zorgen dat de draad niet te strak wordt 
aangehaald. Dit om te voorkomen dat de plant wordt afgekneld. Hoe 
vreemd het misschien moge klinken, kleine planten kunnen ook bevestigd 
worden met lijm. Hiervoor geschikt is Bisontex. Soms zien we dat tussen 
de plant en de tak of schors een pluk veenmos (sphagnum) is bevestigd. 
Dit is af te raden, aangezien dit materiaal te lang vochtig kan blijven met als 
gevolg het verrotten van de plant.
Standplaats Een wat eigenaardige uitdrukking voor planten die hangen in 
plaats van staan maar het is nu eenmaal de geijkte term. (Bovendien roept 
het woord hangplaats enigszins lugubere beelden op). Hoewel Tillandsia's 
goed in kamer of kas gekweekt kunnen worden is het opvallend hoe ze 
opknappen van een verblijf in de buitenlucht. Ze zijn weliswaar niet winter
hard, maar kunnen toch tot laat in de herfst buiten blijven. Als ze op een 
plaats hangen waar ze van regen kunnen profiteren hoeft u - als u dat zou 
willen of moeten - nauwelijks aandacht aan ze te besteden. U zult ze alleen 
voedsel moeten geven, verder zorgt Moeder de Natuur voor ze.
Als laatste onderwerp wil ik het hebben over de vermeerdering. Dit kan, 
zoals gebruikelijk, zowel door zaaien als door stekken. Het opkweken uit 
zaad is op zichzelf niet zo'n moeilijke zaak, mits u enkele dingen in het oog 
houdt. In de eerste plaats moet het zaad goed vers zijn. Zoals het zaad van 
alle Bromelia-achtigen verliest het n.l. snel zijn kiemkracht vooral wanneer 
het onder ongunstige omstandigheden (warm, vochtig) bewaard wordt. 
Een goede manier van zaaien is de volgende. Het zaad wordt uitgespreid 
op fijn horregaas (plastic) en bevochtigd. Het geheel wordt nu warm en 
vochtig gehouden tot het zaad gekiemd is. Vanaf dit ogenblik moet de zaai
lingen ongeveer als volwassen planten behandeld worden. Vooral het 
steeds weer opdrogen tussen de sproeibeurten door is daarbij van 
doorslaggevende betekenis. Om ruimte te winnen kunnen de stukken hor
regaas met de zaailingen erop nu worden opgehangen, waardoor tevens 
een betere luchtcirculatie tot stand komt. Als u weinig zaad tot uw beschik
king hebt kunt u dit ook op een groot exemplaar van dezelfde of een grote
re soort leggen. Door sproeien hecht het zaadpluis zich vast. In vele geval
len geeft ook deze manier van zaaien goede resultaten.



Tillandsia aeranthos (Lois.) L.B. Smith Foto van de schrijver

Het stekken van Tillandsia's is uiterst eenvoudig. Sommige soorten vertak
ken zich zonder meer, vrijwel alle andere vormen in ieder geval nieuwe uit
lopers na de bloei. Zodra de uitlopers groot genoeg zijn kunnen ze worden 
afgesneden en opgebonden. Om eventuele vergissingen te voorkomen: bij 
praktisch alle Bromelia-achtigen sterft de plant - of althans het gedeelte dat 
gebloeid heeft - na de bloei af.
Het zal u misschien verbazen dat ik nog niets heb verteld over het voorko
men en bestrijden van ziekten en plagen. Een van de prettige eigenschap
pen van Tillandsia's is dat deze vrijwel niet voorkomen, vooropgesteld na
tuurlijk dat de planten een goede verzorging krijgen. Een enkele maal ziet 
men een aantasting van wolluis, die dan op de bekende manier bestreden 
kan worden.
Tot slot nog dit: bij het opvolgen van de in dit artikel gegeven aanwijzigin- 
gen zal blijken dat de meeste Tillandsia's sterke, probleemloze planten zijn. 
Ze zijn over het algemeen behoorlijk tolerant. Daarmee bedoel ik te zeggen 
dat ze niet meteen moeilijk gaan doen als u ze eens niet precies volgens de 
regels behandelt. Deze eigenschap, samen met de grote variatie in groei
vormen en bloeiwijzen, maakt (vooral de grijze) Tillandsia’s tot uitstekende 
kamerplanten en ideale partners in de succulentenverzameling.
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Enkele aspekten van het kweken van cactussen in de 
openlucht, de warme platte bak en in de kas ( 6 )

H. RUINAARD

Vocht
Na de voorafgaande uitwijding over het belang van licht voor succulenten 
wil ik wat minder uitgebreid ingaan op het belang van vocht. De hoeveel
heid vocht in de grond en in mindere mate in de lucht hebben wij beter on
der controle dan het licht. Ook hier is het echter de grote vraag hoeveel 
vocht in de grond en in de lucht noodzakelijk of wenselijk is.

Vochtbehoefte van succulenten
Vaak hoort men beweren dat cactussen woestijnplanten zijn en dus vrijwel 
geen water nodig hebben. Deze misvatting komt voort uit het feit dat suc
culenten lange perioden van droogte kunnen overleven. Voor een bevredi
gende groei en bloei worden echter heel andere eisen aan de watergift 
gesteld. J.M. v.d. Woning liet in Succulenta nr. 1 2 van december 1 979 al 
zien dat op de groeiplaatsen van cactussen ook behoorlijke hoeveelheden 
regen kunnen vallen. Liefhebbers die cactussen in de open lucht kweken, 
weten dat vele cactussoorten de soms rijkelijke hoeveelheden Nederlandse 
regen goed doorstaan, mits zij aan de groei zijn en de grond goed doorla
tend is. Ook cactussen in de platte bak kunnen, zoals ik zelf ervaren heb, 
behoorlijke hoeveelheden water aan. In de groeiperiode is het in ieder geval 
van belang dat het haarwortelstelsel in tact blijft, dus vochtig houden van 
de grond is dan wel noodzakelijk voor een optimale groei. Er is natuurlijk 
veel verschil tussen het een beetje vochtig en het kletsnat houden van de 
grond. In de cultuuraanwijzigingen die men soms bij beschrijvingen van 
een soort aantreft, is soms in vage aanduidingen als "weinig water" of 
"voorzichtig met water geven" aangegeven hoe de vochttoediening dient 
te zijn.
De praktijk leert echter dat het in een verzameling in een platte bak of kas 
vrijwel ondoenlijk is om onderscheid in watergift tussen verschillende soor
ten in één tablet of bak te maken. Bij het water geven met een gieter of 
tuinslang krijgen alle planten gemiddeld evenveel water en mijn ervaring is 
dat ze daar allemaal goed bij gedijen (de enkele uitzondering die daar niet 
zo goed tegen kon, is inmiddels overleden). In de praktijk is het ook niet al
tijd mogelijk om, zoals vaak geadviseerd wordt, de watergift 's morgens uit 
te voeren. Het komt er bij mij dan ook vaak op neer dat het water geven 
aan het einde van de dag wordt uitgevoerd zonder dat opvallende verliezen 
te zien zijn.
Of succulenten de soms vrij rijkelijke watergift doorstaan, hangt mede van 
de verdampingssnelheid en de doorlatendheid van de grond af. Potten die 
aan de zon blootgesteld zijn (vooral zwarte potten) worden snel warm en 
verdampen dus veel water. Hiermee moet met het water geven ten aanzien 
van regelmaat en hoeveelheid duidelijk rekening gehouden worden. Van
wege deze snelle verdamping wordt daarom meestal aangeraden om de 
potten in te graven of te beschermen tegen direct zonlicht.
Wanneer het overtollige water niet weg kan, zal snel verstikking en rotting 
van de wortels ontstaan. Vooral bij openluchtcultuur is het daarom van be
lang dat men goed doorlatende grond en goed afwaterende potten ge
bruikt. Een goede poreuze onderlaag onder de potten kan hierbij een be
langrijk hulpmiddel zijn. In plaats van de veel gebruikte turf- of zandonder-
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laag, kan men ook steenwol of glasvezelmatten gebruiken, waarbij het 
bestrijden van ziektes gemakkelijker is (bestrijdingsmiddel in oplossing via 
de poreuze onderlaag toedienen).
Als wij ook nog bedenken dat het grondvolume in de potten of in de volle 
grond invloed heeft op het waterverbruik, zal het duidelijk zijn dat er geen 
algemene regels te geven zijn voor het geven van water. Hierover kan men 
in het algemeen slechts stellen dat tijdens de groeiperiode een zekere mate 
van vochtigheid in de grond gehandhaafd moet blijven. Het ontbreken van 
enige wateropname via de wortels bij succulenten in de rustperiode mag 
als algemeen bekend verondersteld worden. Met de luchtvochtigheid is het 
echter anders gesteld.

Luchtvochtigheid
In de rustperiode draagt een hoge luchtvochtigheid bij aan het voorkomen 
van een al te grote indroging van de plant. Ook dauwvorming op de doorns 
komt 's winters voor en vergroot, door vochtopname via de doorns, de 
overlevingskans in de rustperiode. Van de in zeer regenarme gebieden 
voorkomende succulenten wordt aangenomen dat ze hun voortbestaan 
voor een groot deel aan deze dauwvorming danken.
Nu kan lucht slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten. Men noemt 
de hoeveelheid water die lucht kan bevatten, uitgedrukt in kilogrammen 
waterdamp per kilogram droge lucht, de absolute vochtigheid of kortweg 
de vochtigheid. Naarmate de luchttemperatuur hoger is, stijgt de absolute 
vochtigheid dat wil zeggen: bij een hogere temperatuur kan de lucht meer 
vocht bevatten (zie figuur 1 0) of met andere woorden: de verzadigingshoe- 
veelheid waterdamp in lucht (dikke lijn in figuur 1 0) is afhankelijk van de 
temperatuur.
Meestal zal lucht echter minder dan de verzadigingshoeveelheid aan water
damp bevatten. Vaak wordt de vochtigheid van lucht uitgedruk in de zoge
naamde procentuele vochtigheid (Hp). Hiermee wordt bedoeld het quotiënt
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van de vochtigheid van het lucht/waterdampmengsel (H) ten opzichte van 
de met waterdamp verzadigde lucht (Hv) vermenigvuldigd met 1 00, dus
Hp = üx1 00%.

HvMeestal wordt de procentuele relatieve vochtigheid (e) gebruikt. Hieronder 
verstaat men het quotiënt van de waterdampdruk van het lucht/water
dampmengsel P (H2O) vermenigvuldigd met 1 00, dus e = P (H2O) x 1 00 /0

P (H20)v
Uit de relatie die er tussen de procentuele vochtigheid (Hp) en de procentu
ele relatieve vochtigheid (e) bestaat, blijkt dat het verschil gering is (maxi
maal circa 4%).
Hp = 100 betekent de maximale luchtvochtigheid en Hp = 0 absoluut 
droge lucht. De welbekende haarhygrometer wijst de procentuele relatieve 
vochtigheid (e) aan (zie bijvoorbeeld thermohydrograafcurve, figuur 8). Bij 
temperatuursveranderingen varieert ook de procentuele vochtigheid.
's Zomers maakt dit allemaal niet zoveel uit, omdat de planten dan vol
doende vocht via de wortels opnemen, 's Winters echter wordt geen vocht 
via de wortels toegevoerd en is de waterhuishouding van cactussen volle
dig van de luchtvochtigheid afhankelijk. Deze kan de overlevingskans van 
de plant dus in sterke mate beïnvloeden. Het beste kunnen we dit aan de 
hand van een voorbeeld bekijken. Stel dat de procentuele vochtigheid over
dag in de kas 50% bedraagt bij een temperatuur van 20° C en dat de 
weersomstandigheden in de loop van de dag en de daaropvolgende nacht 
niet veranderen. Verder mogen wij wel aannemen dat de luchtsamenstel
ling binnen en buiten de kas tengevolge van de altijd aanwezige ventilatie 
(bijvoorbeeld tocht door kieren) gelijk is. In figuur 10 zien wij dat lucht bij 
50% vochtigheid en 20° C een hoeveelheid water van 7,5 gram per kilo
gram droge lucht bevat. Daalt nu gedurende de nacht de luchttemperatuur 
van 20° C naar 10° C dan stijgt de procentuele vochtigheid tot 100% 
(zie horizontale lijn in figuur 10). Als de temperatuur nog verder daalt, bij
voorbeeld naar 5° C, zal de procentuele vochtigheid gelijk blijven op 
1 00% en zal de absolute vochtigheid door condensatie dalen van 7,5 naar 
5 gram/kg droge lucht. In de natuur komt deze condensatie vaak voor in de 
vorm van dauw, rijp of mist. De condensatie in kassen met enkele begla
zing treeft voornamelijk op aan de koude glasoppervlakken (bij een lage 
buitentemperatuur is het glas kouder dan de lucht in de kas), waardoor dit 
vocht nauwelijks ten goede komt aan de planten.
Bij kassen met dubbele beglazing is deze situatie gunstiger , doordat de
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VERENIGINGSNIEUWS JUNI 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefheb
bers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro- 
rek.: 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek.: 55.32.38.981 bij Algemene Bank Ne
derland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische 
post-girodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aan
melding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in 
Nederland f 35,--, voor leden in België Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,--, In
schrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,-- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f  35,-- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 a f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f  4,-; bij bestelling van 
20 of meer f  3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vorstermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt t 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

DONATIES BUININGFONDS
De volgende donaties aan het Buiningfonds zijn ontvangen:

Mevr. L. Buining-Kroes f 4000,--
Afdeling Eindhoven f 100,--

Namens de Vereniging en het Buiningfonds danken wij beide donateurs zeer hartelijk voor 
hun bijdragen. Het ges{uur

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN TE HOOGEVEEN OP 
ZATERDAG 15 MEI 1982.

1. Om 14.05 uur opent de voorzitter, de heer Rubingh, de vergadering. In zijn openingswoord 
bedankt hij de afdeling Hoogeveen voor de voortreffelijke ontvangst ’s morgens en com
plimenteert de heer Noltee met de uitstekende lezing. Met een korte beschouwing her
denkt hij de onlangs overleden heer de Slegte, erelid van Succulenta. Hij verontschuldigt 
Mevr. Smit, die niet aanwezig kan zijn.

2. Notulen A.L. 1981.
Deze worden onveranderd goedgekeurd. Wel wordt gevraagd bij de agenda voor de A.L. 
1983 te vermelden, waar de verschillende jaarverslagen en notulen afgedrukt staan in het 
maandblad.

3. Binnengekomen stukken.
De secretaris vermeldt de correspondentie met de KMTP met betrekking tot de zgn. Groe
ne Cirkel.
Het schrijven van de Flevohof wordt vermeld.

4. Financieel verslag 1981.
Op het cijferwerk over de financiële gang van zaken in 1981 geeft de penningmeester een 
uitvoerige toelichting. Er was over 1981 een batig saldo van ruim f 13.000,--. Ongeveer 
3600 leden betaalden hun contributie, hetgeen echter 1 4.000,- onder de verwachting 
bleef. Ongeveer 300 nieuwe leden konden ingeschreven worden. De verkoop van handlei
dingen, bewaarbanden en spelden bracht t 1.800,- op. De netto-opbrengst van het Cli- 
chéfonds bedroeg f 13.000,-. Door de hoge rentestand is er een royale interestopbrengst 
geweest.
De uitgaven voor het tijdschrift bleven binnen de begroting. De oplage is vanwege het ge
daalde ledental teruggebracht tot 4000. Om het voor de adverteerders aantrekkelijk te 
houden zijn de advertentietarieven niet verhoogd. De uitgaven van de bibliotheek bedroe
gen f 1.600,--, waarvan f 900,- voor boeken.
Onder punt 22 staan de reiskosten, die de begroting overschreden. De kosten van de Al
gemene Ledenvergadering waren hoger dan het jaar daarvoor.
Over de balans: de voorraden zijn iets hoger dan vorig jaar door het gereedkomen van de 
nieuwe handleiding, die evenwel goed verkocht wordt.
Het Buiningsfonds: de verkoop in 1981, die overging in de handen van de heer Jamin, 
was gering, netto f 1.096,99. Ondanks vele pogingen en inspanningen is de verkoop in 
het Engelse taalgebied niet noemenswaard. In de voorraad Discoboeken schuilt een be
langrijk financieel risico.

5. Verslag kascontrolecommissie.
De heren Leusink en Van Dijk hebben de kascontrole uitgevoerd. Hun verslag luidt: ” Op 
19 maart 1982 werden ten huize van de penningmeester, de heer Leive, de boeken gecon
troleerd en in orde bevonden. Een woord van waardering voor het vele werk van de pen
ningmeester is zeker op zijn plaats, mede ook gezien de overzichtelijke en korrekte wijze 
van presentatie van de financiële situatie van Succulenta” .
De penningmeester wordt door de vergadering décharge verleend en ontvangt de dank 
van de vergadering.
Voor de kaskontrolecommissie in 1982 stelt de heer Link zich beschikbaar.
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6. Begroting 1982. Contributie 1983.
De begroting wordt zonder commentaar aanvaard.
Op voorstel van de penningmeester stemt de vergadering in met handhaving van de con
tributie voor 1983 op het huidige peil. Wel wordt machtiging gevraagd en verkregen om 
na toestemming door de Ledenraad de contributie eventueel met maximaai f 5,- te ver
hogen.
Wederom wordt gevraagd naar de mogelijkheid de acceptgirokaarten ter inning van de 
contributie reeds in november te versturen. De penningmeester zal trachten het dit jaar 
te realiseren en te bekijken hoe dit uitvalt.

7. Bestuursverkiezingen.
Aftredend zijn Mevr. Smit en de heren Leive en Vostermans. De heer Vostermans is ge
zien de statuten niet herkiesbaar, de anderen hebben zich herkiesbaar gesteld. Voor de 
vacture heeft het bestuur de heer Schraets bereid gevonden zich kandidaat te stellen. 
Daar er bij het bestuur geen andere kandidaten zijn aangemeld, worden Mevr. Smit en de 
heren Leive en Schraets bij acclamatie herkozen respectievelijk gekozen.
In zijn dankwoord aan de heer Vostermans roemt de voorzitter hem als een van die men
sen die bergen werk verzetten zonder zelf op de voorgrond te treden.

8. Instellingen etc.
a. Overlegcommissie Succulentarium.

De toedracht rond het moeten afstoten van het Succulentarium door het IVT en het 
uiteindelijk vinden van een geschikt nieuw onderkomen, te weten de Flevohof, worden 
uiteengezet. De Flevohof zal de collectie onderbrengen in een kas waarvan ongeveer 
300 m2 bestemd is voor de eigenlijke Succulentarium-collectie en 900 m2 voor een 
show-collectie van succulenten. Door het plaatsen van schermen wordt er zorg voor 
gedragen dat diefstal niet mogelijk is.
Na de opstelling van de collectie zal nader met de Stichting Flevohof en het IVT (i.c. 
de heer Ruysch, die nog een aantal jaren zal optreden als adviseur) bekeken worden 
hoe de samenwerking met Succulenta gestalte moet krijgen. In elk geval zullen er mo
gelijkheden zijn om propaganda te voeren voor onze vereniging.

b. Maandblad.
Pas na aandringen van de voorzitter komen er opmerkingen, die voornamelijk het fo
tomateriaal betreffen. Zowel de kwaliteit als de onderschriften blijven extra aandacht 
vergen.
De redacteur zelf hoopt dat de financiële middelen het zullen gaan toelaten het aan
tal kleurenplaten nog verder te kunnen verhogen.

c. Ledenadministratie.
Het jaarverslag staat vermeld in het februarinummer, in een discussie komt naar vo
ren dat de overgang naar de geautomatiseerde ledenadministratie nog niet in alle op
zichten bevredigend is. Een werkgroep, bestaande uit de heren Leive, Maessen en 
Muller, zullen onderzoeken of het mogelijk is zelf een computer aan te schaffen. Een 
eventuele offerte zal aan de Ledenraad in oktober voorgelegd worden.

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst ■ Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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d. Bibliotheek.
Het jaarverslag staat vermeld in het aprilnummer.
Aan de verzekering van het boekenbestand wordt gewerkt.

e. Diatheek.
Het jaarverslag staat vermeld in het aprilnummer. Geen opmerkingen.

f. Ruilen zonder Huilen.
Nagegaan zal worden of nieuwe leden inlichtingen ontvangen over de activiteiten van 
deze instelling. Opgemerkt wordt dat de technische uitvoering van de ruillijst te wen
sen over laat.

g. Clichéfonds.
De heer Schraets vermeldt dat de omzet dit jaar duidelijk minder zal zijn dan voor
gaande jaren. Een moeilijk punt vindt hij ook welke soorten de liefhebbers graag in de 
lijst zouden willen zien.

h. Buiningsfonds.
Verslag wordt gedaan van de activiteiten aan de volledig herziene uitgave van het 
boekje van Korevaar. Dank wordt uitgesproken aan de afdeling Eindhoven en aan 
Mevr. Buining, voor hun giften aan het Buiningfonds.

Alle medewerkers van de verschillende instellingen worden bedankt voor het vele werk 
dat zij belangeloos en vaak onopgemerkt voor de vereniging verzetten. De aanwezige me
dewerkers ontvangen applaus van de vergadering.

9. Propaganda.
De voorzitter richt een ieders aandacht nogmaals op de nieuwe affiche en op haar ont
werpster, Carla Wolters. Hij prijst haar voor de bijzonder geslaagde uitvoering en over
handigt haar als blijk van waardering een boek en een cadeaubon. Propaganda is een be
langrijk element bij het winnen van nieuwe leden maar ook bij het binden van de huidige 
leden aan de vereniging. Een eerste taak ligt hier bij de afdelingen.
De afdeling Brabant-België heeft met betrekking tot propaganda een brief gestuurd o.a. 
met voorstellen wat ondernomen kan worden. De vergadering neemt kennis van deze 
brief.
Enkele ideeën komen naar voren o.a. een nationale plantenkeuring zoals dat in Engeland 
gebeurt.

10. Rondvraag.
Geen animo, of liever gezegd, iedereen is voldoende ingelicht.

11. De plaats van de Algemene Ledenvergadering 1983 zal zijn Ede, de datum 28 mei 1983. 
De organisatie van een programma zal door het bestuur geschieden.

12. Om 16.45 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging van de aanwezigen, de vergadering.

L Bercht, secretaris

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.

3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.
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Verslag Drie Landen Konferentie 1981
Dat mooi weer en de 3LK meestal samengaan, is ook dit jaar wel weer uitgekomen, al zag 
het er die zaterdag 26 september niet naar uit, toen we in de stromende regen naar het Va
kantieoord Hengelhoef in Houthalen (België) reden. Maar, toen we ± 1.30 uur de oprijlaan 
van het vakantieoord opreden scheen de zon.
Na het uitdelen van de lakens en de sleutel van de werkelijk prachtige bungalow (met dou
che en toilet) in ontvangst te hebben genomen, begon deze 3LK met enkele discussie bijeen
komsten, verdeeld in taalgroepen, o.a.: dhr. C. v.d. Wouw over Asclepiadaceae en de ontwik
keling der soorten.
Na het avondeten werd de 3LK geopend door dhr. W. Simon uit Duitsland, waarna de heer 
Brian Lamb (Engeland) het woord kreeg over: Succulenten op mijn reizen, van zeeniveau tot 
3000 m. Hierbij geassisteerd in het Nederlands en Duits. Zo rond 19.30 uur was er een ruil
en verkoopbeurs onder de deelnemers, waar toch wel de nadruk op verkoopbeurs gelegd 
moet worden. Deze beurs blinkt ieder jaar weer uit vanwege de kwaliteit van de planten, 
zelfs de meest doorgewinterde liefhebber kan hier wel wat naar zijn zin vinden.
Wij begonnen de zondagmorgen met een wandeling door de bossen rondom Hengelhoef, 
waar we tientallen soorten paddestoelen zagen.
Omstreeks 10.00 uur ’s morgens begon een voordracht door dhr. Beukelaers (België), over 
Astrophytums, met overvloeiende dia’s en achtergrond muziek.
Een zeer goed verzorgde lezing. Het was jammer, dat het laatste gedeelte door tijdgebrek 
wat ingekort moest worden.
De heer J. Chalet (Zwitserland) vertoonde daarna een serie fraaie dia’s over: De cactussen 
van Brazilië.
Na het middagmaal werd de 3LK afgesloten met een ruil-en verkoopbeurs, waar ook niet- 
deelnemers welkom waren.
Terugkijkend op deze 3 Landen Konferentie (de 14e) mogen we wel stellen, dat ook deze 3LK 
weer een sukses was; met ongeveer 300 overnachtingen.
De stemming onder de deelnemers was uitstekend en vele nieuwe kontakten zijn weer ge
legd, ook internationaal. Oude bekenden begroet, vele afspraken om elkaar eens te bezoe
ken zijn gemaakt en nieuwe ideeën opgedaan.
Ik wil gelijk van deze gelegenheid gebruik maken, om de organisatoren van de 3LK te bedan
ken voor het vele werk, wat vooraf gaat, voordat alles definitief rond is. Een werk dat toch
belangeloos in de avonduren gedaan wordt. . . .Andries Droog

TUINCENTRUM ”ARIZO NA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.
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EVENEMENTEN

26 juni 
21-22 aug. 
28 aug.
4 sept. 
25-26 sept.

: Ruil- en verkoopbeurs Grusonia
: Tentoonstelling afd. Noord- en Midden-Limburg in de Jochum-Hof 
: Ruilbeurs van het Oosten 
: Ruilbeurs van het Noorden 
: 3 LK te Hengelhoef

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Brabant-België
26 juni : Bezoek aan de cactusverzameling van de Nationale Plantentuin te Meise.

Vertrek om 9.15 uur vanaf de Tuinbouwschool te Vilvoorde.

Afdeling Dordrecht
1 juli : Lezing over vruchten van succulenten door de heer Bakelaar.

Afdeling Eindhoven
5 juli : Lezing door de heer Sterk over de Ontwikkelingslijn en groepsindeling van

cactussen.

Afdeling Gouda
17 juni : Verslag over een reis naar Engeland

Samenkomst: Het Brandpunt. Aanvang 20.00 uur

Afdeling Groningen
17 juni : Rondwandeling in de Hortus

Afdeling Hoekse Waard
1 juli : Lezing door de heer Magnin over van Pereskia tot Mammillaria.

Samenkomst: Lagere Agrarische School te Klaaswaal. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling IJsselstreek
18 juni : Onderlinge ruil- en praatavond

Samenkomst: Bij de Fam. Harders te Losser.

RUILBEURS GRUSONIA
Op 26 juni organiseert de vereniging Grusonia een ruil- en verkoopbeurs in zaal Don Bosco 
aan de Pastoriestraat te Torhout. De aanvang is om 14.00 uur.

TENTOONSTELLING CACTUSFLORA
Op 26 en 27 juni organiseert Cactusflora een cactustentoonstelling in het Provinciaal Insti
tuut voor Tuin- en Landbouw, Mechelsevest te Leuven.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandsias
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING:
5 Hangcactussen voor f 25,00
20 porties zaad van
Mesems voor f 17,50

Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f 3,50.
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VERSLAG EXCURSIE AFD. IJSSELSTREEK

I. v.m. het 20-jarig bestaan van de afdeling, maakten de leden van de afd. IJsselstreek een 
uitstapje langs twee cactuskwekerijen.
’s Morgens werd een bezoek gebracht aan de heer Bongaards in de Lier waar een ieder zich 
zijn wensen kon vervullen. Zowel voor de beginner als voor de gevorderde cactusliefhebber 
waren hier wel plantep te vinden en dit alles in een prachtige bloemenzee.
’s Middags ging de reis verder naar de heer Lakerveld in Lexmond waar menigéén jammer 
genoeg erg teleurgesteld werd, gezien de maandelijkse advertenties in Succulenta. De prijzen 
waren erg hoog en het uiterlijk van de planten was voor de meeste cactusliefhebbers een 
ware teleurstelling.
Vanuit Lexmond ging de reis weer richting Overijssel. Al met al een gezellige en leerzame 
da9- Namens het bestuur

van de afd. IJsselstreek 
G. Lucas-Hermsen (secr.)

PROGRAMMA VAN DE 3 LANDEN KONFERENTIE TE HOUDEN OP 25-26 SEPTEMBER 1982 
TE HOUTHALEN, BELGIË.

Op zaterdag 25 en zondag 26 september 1982 zal de 3 LK gehouden worden in "Domein de 
Hengelhoef” te Houthalen in België.
Het programma hiervoor is als volgt:

Zaterdag 25 september, aanmelding der deelnemers en afhalen van o.a. sleutels en lakens.
15.00 uur Gespreksgroepen:

over Kassenbouw-verwarming-isolatie
15.30 uur over hydrocultuur-voedingsstoffen
16.00 uur over bestrijdings-middelen (Bayer)
16.30 uur over Notocactussen (K. Prestlé)
18.00 uur Avondeten
19.30 uur Dr. A. Lau met een diavoordracht met als titel: "Mijn reizen in Midden- en Zuid-

Amerika”
21.30 uur De heer Robert uit Frankrijk met een dia-voordracht over Zuid-Afrika.
Daarna gezellig samenzijn in de bar.
Vanaf 15.00 uur is er een permanente ruil- en verkoopbeurs voor de deelnemers aan het 
weekend, op het overdekte terras van de bar.
Er zullen Belgische en Nederlandse kwekers aanwezig zijn, daarnaast nog vele liefhebbers 
met hun eigen ruil en verkoopplanten.

Zondag 26 september
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Gelegenheid tot bijwonen van R.K. Mis

10.00 uur De heer W. Sterk uit Nederland met een dia-voordracht over ” De ontwikkeling van
de cactusplant in al zijn vormen” .

I I .  00 uur Dr. Med. P. Rosenberger met een dia-voordracht over "Tillandsia”
12.00 uur Middagmaal
13.30 uur Ruil- en Verkoopbeurs voor deelnemers van het weekend en anderen, trekking van

de tombola.

De kosten van deelname aan het gehele weekend bedragen, inclusief 3 maaltijden en 1 over
nachting voor:

Volwassenen Kinderen tot 6 jaar Kinderen tot 12 jaar

2-persoons studio 
toeslag 1-persoons 

deelname alleen op zaterdag 
deelname alleen op zondag

t 60,00
f  5,00 weekend f 18,00
f 21,00 alleen zaterdag f 8,00 
f 27,00 alleen zondag t 11,50

weekend t 45,00 
alleen zaterdag f 8,00 

alleen zondag f 12,00
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Opgaven voor 28 augustus 1982 bij J. v.d. Ven-v. Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle. 
Tel.: 04905-1207.
Betaling s.v.p. tijdig op postrekening no. 1111923 op bovenstaand adres, onder vermelding 
"deelname ... personen 3 L.K.” .
Hebt U eventueel plaats over in uw auto? Neem iemand mee!

Maak een een vacantietrip naar
Cactuskwekerij Lakerveld 

voor vele mooie soorten... die nog 
betaalbaar zijn ook.

Lakerveld 89, Lexmond
(tussen Lexmond en Meerkerk). 
Tel.: 03474-1718.
Excursies krijgen 10% korting.

Karlheinz Uhlig 
Kakteen
053 Kernen i.R.
Rommelshausen 
W.-Duitsland Lilienstrasse 5

Aanvulling plantenlijst 1982/83

Ariocarpus furfuraceus 
Arrojadoa rhodantha 
Austrocephalocereus purpureus 
Buiningia purpurea 
Copiapoa barquitensis 

hypogeae 
wagenknechtii

Bedrijfsvakantie 6-31 ju li 1982.

DM DM
25,- - 35,-
6,- - 10,-

80,- - 90,-
35,- - 45,-

7,- - 10,-
7,- - 10,-
8,- - 10,-

VRAAG EN AANBOD

Opgaven voor het julinummer moeten uiter
lijk op 15 juni bij mevr. Smit zijn. Leden van 
Succulenta hebben per jaar recht op één 
gratis advertentie in deze rubriek. Alleen ad
vertenties de liefhebberij betreffende wor
den opgenomen.

Te koop: een verzameling cacteeën van on
geveer 400 stuks in diverse grootten, prijs 
nader overeen te komen. Liefst in één koop. 
Tevens te koop een petroleumkacheltje met 
een automatische petroleumvuller, één jaar 
oud. De prijs hiervoor is f 250,-. Tel.: 070- 
645269 Den Haag. Bellen na 18 uur. J.G. Clar 
deij, De Constant Rebequeplein 21, 2518 RA 
Den Haag.

Gevraagd: Hoya stekken van verschillende 
soorten, tegen vergoeding. N.A. Oud, Kruis- 
baan 19, 5051 BR Goirle. Tel.: 013-344041.

Te koop: Succulenta 1938 t/m 1978, ingebon
den, en Dodonaeus, in één koop. Inlichtin
gen A. Bucquet, van Slichtenhorststraat 84, 
Nijmegen. Tel.: 080-221549.

DER KAKTEEN LADEN hobbybenodigdheden
Verzendhandel boeken

Bent U iemand
die een goedkope leverancier zoekt voor uitgebreide en nuttige kweekbeno- 

digdheden?
die zich interesseert voor informatieve of rijk geïllustreerde cacteeën- en ande

re bloemenboeken?
die graag in alle rust thuis uitzoekt, wat U nodig hebt?
dan moet U beslist onze uitvoerige lijsten met goedkope aanbiedingen aanvra-

g e n - Wij verheugen ons op iedere aanvraag
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland



binnenste glas- (of kunststof) wand niet kouder is dan de lucht in de kas. 
Hierdoor kan af en toe ook vocht op de doorns en het epidermis 
( = opperhuid) van de planten condenseren en opgenomen worden, waar
mee al te sterke indroging van de plant voorkomen wordt.
De situatie in de enkelbeglaasde kas kan nog ongunstiger worden, wanneer 
wij de temperatuur door middel van onze verwarming op circa 10° C 
handhaven, terwijl de buitentemperatuur lager is, bijvoorbeeld 5° C.
De procentuele vochtigheid in de kas zal dan geen 1 00%  maar circa 70% 
bedragen. Dus in plaats van vocht op te nemen, zoals in de natuur, of geen 
vocht te verliezen bij een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid in een dubbel- 
beglaasde kas, zullen de planten in een enkelbeglaasde kas ook 's nachts 
nog vocht kunnen verliezen. Naarmate de buitentemperatuur lager is, bij
voorbeeld bij vriezend weer, wordt de situatie voor de planten steeds on
gunstiger. Wanneer wij de kastemperatuur lager kiezen, bijvoorbeeld 5° C, 
is het verschil met de buitenvochtigheid minder groot. Dit is bovendien bui
tengewoon gunstig voor het energieverbruik. Op enkele uitzonderingen na 
(bijvoorbeeld Melocactus en Buiningia) is dit voor de meeste cactus
geslachten een uitstekende overwinteringstemperatuur tijdens de nachten. 
Overdag loopt de temperatuur in de kas al snel op boven 5° C (zie figuur 
8) en kan zelfs gelucht worden om te profiteren van de in het algemeen 
hogere luchtvochtigheden van de buitenlucht. Vanwege het gevaar van 
overmatig vochtverlies is het niet aan te bevelen om 's winters de lucht
vochtigheid kunstmatig te verlagen.
Bij een eventuele ongewenst hoge vochtigheid (bijvoorbeeld tengevolge 
van regenlekkage of te vochtige grond) zijn er wel methoden om deze te 
verlagen. Zo kan men het water uit de lucht condenseren aan een koud op
pervlak (luchtcirculatie door een koeler) of absorberen met behulp van een 
geschikt droogmiddel, zoals silicagel of calciumchloride. Eerder dan de 
luchtvochtigheid te verlagen, ben ik geneigd om deze 's winters te verho
gen. Methoden die hiervoor ter beschikking staan, zijn bijvoorbeeld het ver
stuiven van water in de lucht, het mengen van de lucht met lucht van een 
hogere vochtigheid en het in contact brengen van de lucht met water. De 
gemakkelijkste en meest effectieve is de eerste methode, het nevelen. Bij 
droge en/of zonnige weersomstandigheden in de winter kan men hiermee 
de beste situatie scheppen voor de plant in zijn rustperiode, namelijk droge 
wortels en wortelhals en het beperken of voorkomen van vochtverlies door 
middel van een hoge luchtvochtigheid.

(slot volgt)
Drs. J. Lebensweg 8, 6 1 1 8  GB Nieuwstadt

Cissus of Cyphostem m a?
PETER VAN DE WAAL

Allereerst kan men vaststellen dat de eerste naam in Nederland veel voor
komt onder de kamerplanten. Het Handboek der Bloemisterij behandelt een 
viertal species t.w. Cissus antarctica, C. discolor, C. rhombifoiia en C. 
njegerre. De naam Cissus is de Latijnse transcriptie van het Griekse woord 
Kissos = klimop. De genoemde planten zijn alle klim/hangplanten en beho
ren tot de familie der Vitaceae. Deze niet-succulente planten zijn zeer 
sterk, want ze groeien zelfs in donkere kamerhoeken boven de verwarming! 
Een succulente soort die wel veel lijkt op de voornoemde soorten n.l. Cis
sus quadrangularis, blijft ingedeeld bij deze groep.
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Gaan we een stapje verder en bekijken we Cissus juttae  en vergelijken we 
deze met de vorige, dan komen we al snel tot de conclusie dat deze, en 
nog een aantal, flink afwijken van de monstervormige knol, die uitgroeit tot 
een flinke stam met bladeren in de kop. Deze groep heet thans Cy- 
phostemma. De Cyphostemma ju ttae  is een vrij veel voorkomende soort in 
onze verzamelingen, maar C. bainesii is wat zeldzamer en C. seitziana en 
crameriana zijn zeer zeldzaam. Een pas door mij verworven plant die de 
naam Cyphostemma uter draagt blijft in deze omschrijving achterwege 
omdat hij nog bladloos is.
De C. juttae  en de C. bainesii lijken voor wat betreft de stamvorm veel op 
elkaar, al wordt de eerste wat hoger. C. seitziana is totaal anders en heeft 
een peervormige stam (stoofpeer) en is bijna niet vertakt, terwijl C. crame
riana nooit met de andere verward kan worden, omdat deze een typische 
boomstam vormt en niet vertakt is.
Hieronder volgt een beschrijving van de vier succulente soorten. De bloei- 
wijzen worden niet behandeld, omdat deze voor de liefhebber minder inte
ressant zijn.
Cyphostemma juttae: herkomst Zuidwest-Afrika.
De stam die 2 meter hoog kan worden is kegelvormig of bestaat uit rech
topstaande takken die aan een enkele basis zijn ontstaan. De afschilferende 
papierachtige geelgroene bast is vrij dun, maar hard en taai. Dit schilferen 
gebeurt na de groeitijd, de bast verweert en brokkelt af.
De kortgesteelde bladeren die ca. 50 cm lang en 25 cm breed kunnen 
worden, zijn enkelledig, zaagtandvormig en ovaalpuntig. De kleur van het 
blad is blauwgroen, glanzend en wasachtig. In de felle zon kunnen ze rood 
verkleuren. (De planten staan bij mij in de halfschaduw en gedijen er 
prima). Aan de onderzijde van het blad zijn de nerven licht behaard.
De vrucht, een besje met een pit, is eivormig en hangt in een losse tros. De 
kleur van de bessen is meestal donkerrood, maar kan verlopen naar geel
rood wat afhankelijk is van de standplaats.
Een mooie en interessante variëteit van de C. juttae  heet ternatus. Het 
blad en de stamvorm wijken af van de C. juttae.
Cyphostemma bainesii: Op het eerste gezicht lijkt een bladloze stam pre
cies op een stam van de C. juttae, maar er zijn echter een paar fundamen
tele verschillen. Ten eerste wordt de stam meer flesvormig en de hoogte 
zal maximaal 1 meter bedragen.
De bast is matgeel tot groen en schilfert eveneens als bij de C. juttae.
De bladeren zijn kortstelig en drieledig, bijna handvormig. De middelste lob 
is het langst n.l. 30 cm bij 1 8 cm breed en dus minder groot als bij de C. 
juttae. Ze zijn ook zaagtandvormig maar minder grof en vlakker. Een speci
fieke eigenschap van C. bainesii is dat de nieuwgroei een paarsrode kleur 
heeft. Er zijn echter streekvormen die dit in minder mate hebben. De jonge 
bladeren zijn aan beide zijden met donsharen bedekt. Later verdwijnt dit en 
worden ze mat blauwgroen.
De vruchten zijn lichtrood en rond van vorm.
De twijfel tussen C. ju ttae  en C. bainesii wordt pas weggenomen als er 
blad aan komt. In het boek "Die grossartige Welt der Sukkulenten" van 
Werner Rauh worden C. bainesii en C. crameriana op elkaar lijkend aange
duid, het tegendeel is echter waar.
Cyphostemma crameriana: In tegenstelling tot de twee andere soorten 
hebben we hier met een boom te doen, een boom die heel groot kan wor
den. De enkele stam kan bij de basis zo dik worden dat hij door twee men
sen niet omarmd kan worden en loopt spits toe waaruit de eerste takken 
ontstaan.



Cyphostemma
bainesii

Foto van 
de schrijver

Deze ontstaan bij een oudere plant ± 5 meter van de grond. De plant van 
deze grootte kan een leeftijd van 2000 jaar hebben. De vrijwel lidtekenloze 
stam is glad en lichtgeel. De bast is dik en hard. Ze schilfert niet zoals de 
vorige twee, maar vervelt. De bladstengels zijn ± 10 cm lang waaraan 
drieledige bladeren zitten die aan de basis niet vergroeid zijn. Ze zijn 40 cm 
lang en 20 cm breed, fijn en regelmatig getand en aan de randen dieprood 
getint. Aanvankelijk zijn ze tweezijdig witviltig behaard. De bovenzijde 
wordt later wasachtig frisgroen.
De vruchten zijn rond van vorm en roodgeel van kleur. C. crameriana is 
een specifieke plant met zijn mooie symetrische en typerende bladeren. 
Cyphostemma seitziana: Knolvormig, kortgepunt en onvertakte stammen, 
waarvan in Zuid-Afrika exemplaren zijn met 60 cm basis doorsnede. Hij 
heeft veel eigenschappen van C. crameriana. Er zijn sterke aanwijzingen 
die duiden op een streekvorm van de C. crameriana. De crameriana hoort 
thuis in de noordelijke Bosveld-streken, waar het veelvuldig kan regenen, 
terwijl de seitziana slechts met zeevocht op de droge bergen van de Na- 
mibwoestijn genoegen moet nemen.
De vruchten, bladeren en bloeiwijzen lijken veel op die van C. crameriana, 
maar het blad is iets kleiner, dofgroen en niet wasachtig. De randen zijn 
grover, onregelmatiger gekarteld en minder of helemaal niet rood gekleurd.

Teeltaanwijzingen:
De afschilferende bast mag er nooit afgetrokken worden anders kunnen er 
wondjes ontstaan.
Als de bladeren vallen mag de plant absoluut geen water meer hebben. De 
bladeren gaan in de herfst verschrompelen. In de lente loopt de plant uit en 
dan kan men beginnen met het gieten. Ze verdragen een flinke watergift. 
De C. seitziana moet iets minder hebben (zie standplaats).
De vetplantachtige huid ten spijt is hij aardig bestand tegen koude. Enkele 
planten die ik met de post kreeg doorstonden -5° C.
Ze passen zich snel aan en groeien goed in neutrale grond die niet te
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schraal is. De drainage moet goed zijn, wat trouwens voor alle planten 
geldt.
De vruchten kunnen geoogst worden als ze beginnen af te vallen. Na ge
droogd te zijn op een krant, weken we de bessen 48 uur voor en planten 
ze dan 5 cm uit elkaar in een met goede humus gevulde zaaibak. 
Gespannen lucht en halfschaduw is nodig voor het kiemen dat meestal 
1 00%  resultaat geeft. Maar deze hoeft niet spontaan te zijn, want het kan 
maanden duren voordat alles ontkiemd is.
Vegetatieve voortplanting (dit is het vermeerderen van planten d.m.v. stek 
of worteluitlopers) gaat goed door het nemen van stek van de takken of af
gebroken stammen. Ze worden op vochtige grond gezet waarna ze krach
tig en spontaan wortelen. Ze kunnen zelfs op elkaar geënt worden.
Voor zover bekend is worden de Cyphostemma's zelden door ziekten of 
plagen aangetast.

Vergelijking:

Stam: C. ju ttae C. bainesii C. crameriana C. seitziana
2-2 m hoog, 1 m hoog, 7 m hoog, knolvormig,
vertakt en vertakt en onvertakt, onvertakt,
en kegelvormig en flesvormig spitstoelopend puntig en

en glad 60 cm 0
Bast: geelgroen, matgeel tot lichtgeel, ver- bruingeel,

schilfert, groenachtig, velt, vrij dik schilfert in
papierachtig, papierachtig, hard en kleine deeltjes
dun hard en dun hard en metaalachtig af
taai taai

Vruchten: eivormig rond rond rond
van donker tot lichtrood roodgeel roodgeel
geelrood

Bladeren: nagenoeg sten-korte stengel, stengel tot kortgesteeld,
gelloos, 30x1 8 cm. 3-ledig, regel- zelfde blad
50x 25 cm 3-ledig matig, fijn als crameriana
enkelledig, handvormig, zaagvormig maar kleiner en
ovaalpuntig, vlakzaagtand- getand, grover getand,
grof zaagtand- vormig, mat 2-zijdig viltig niet altijd
vormig, was- bl.gr. 2-zijdig behaard, frisgr. roodgerand,
achtig bl.gr. donsachtig wasachtig, dofgroen
harige nerven behaard randen en

stelen d.rood

Literatuur: Handboek der bloemisterij, D. v. Raalte.
Die grossartige Welt der Sukkulenten, W. Rauh. 
Aloë, S.J. Vermaak.

Enkweg 11, 7242 KA Lochem

Echinocereus leeanus (Hook.) Lem. 1886

W. STERK

= Cereus leeanus Hook. In Curtis Bot. Mag. 75:p l 44  17 1 januari 1849
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Echinocereus leeanus Foto van de schrijver

syn. Echinocereus acifer (Otto) Lemaire 1886 
= Cereus acifer Otto in Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck 1849-1850  
syn. Echinocereus marksianus n.n. (niet beschreven naam)

Na dit lange, nog niet eens geheel volledige opschrift eerst een beschrijving 
van mijn plant.
Plant 13 cm hoog, 5 cm doorsnede, 6-10 randdoorns, 4 middendoorns 
tot 2,5 cm lang.. De langste geel-grijs de andere bijna zwart. 1 1 ribben on
der de areolen ingesnoerd. Bloem tot 10 cm lang 6,5 cm middellijn bloed
rood later steenrood. Helmdraden onderaan bijna wit, naar boven roodach
tig. Stuifmeel oranje-geel. Stempels groen stijl crême-wit. Onderste deel 
bloembuis met behaarde areolen en vrijwel zwarte doorns, groen, naar bo
ven overgaand in rood met donkere roodachtige schubben. De bloemen 
blijven bij niet te warm weer ongeveer een week goed.
Zoals hierboven al vermeld is deze soort 1 januari 1849 beschreven naar 
een plant die geschonken was door Mr. Lee van de Hammersmith kwekerij. 
Deze ontving de plant uit Frankrijk als onbekende soort, afkomstig uit Mexi
co. De beschreven plant was echter groter, bijna 30 cm en 10 cm dik, 
met 1 2-1 4 ribben. Van de bloemen worden geen afmetingen gegeven. 
Wel aanwijzingen voor de kweekwijze. Als grond wordt aanbevolen lichte 
leem vermengd met gezeefde kalksteentjes en wat scherp zand. Weinig 
water geven, in een tamelijk warme en droge atmosfeer in de zomer; in de 
winter vorstvrij en geen water, maar enkele graden vorst kan geen kwaad 
volgens J.S., wie dat dan ook geweest mag zijn.
Dat we zo grote planten niet meer kennen is niet zo bijzonder. Misschien 
komen ze in Mexico nog wel voor, maar er schijnen er na deze plant nooit 
meer naar Europa gekomen te zijn.
De soort die ik beschouw als synoniem met E. leeanus, nl. Echinocereus 
acifer is kort na deze beschreven, slechts enkele maanden. Daardoor is de 
eerste naam dan ook de geldige. E. acifer is beschreven als 1 2,5 cm hoog 
en 5 cm dik. 8-10 randdoorns en 4 purperbruine middendoorns tot 2 cm 
lang, bloemen onbekend.
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REM-foto van een zaadje van REM-foto van deel van de zaad huid van
Echinocereus leeanus, 50 x Echinocereus leeanus, 200 x

REM-foto van deel van de zaad huid van 
Echinocereus leeanus, 1000 x

Dit laatste lezen we bij dergelijke oude beschrijvingen nogal eens. Soms 
blijkt zelfs dat als de planten in bloei komen, ze in een ander geslacht blij
ken thuis te horen.
De beschrijving met een afbeelding in kleur van E. acifer is te vinden in 
Krainz, Die Kakteen 1. X, 1 974.
Daar staat ook, evenals bij Backeberg dat de plaats in de Staten Durango 
en Coahuila in Mexico gevonden is. Dit is echter een opgave van Schu- 
mann. In de oorspronkelijke beschrijving is geen vindplaats aangegeven. 
Zoals Backeberg al aangeeft kunnen we Echinocereus marksianus n.n.
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Echinocereus leeanus, acifer? Echinocereus leeanus als
Echinocereus marksianus bekend 
Foto’s van de schrijver

ook bij deze soort rekenen. De onder deze naam voorkomende planten zijn 
van de plantenhandelaar Schwarz afkomstig, maar een geldige beschrijving 
van deze soort schijnt niet te bestaan. Wat onder deze naam in verzamelin
gen voorkomt zijn planten die iets slanker lijken en wat lichtere doorns heb
ben die ook iets dunner zijn dan van de oorspronkelijke soort.
Er zijn in de vorige eeuw een drietal variëteiten beschreven die niet meer 
met zekerheid zijn terug te vinden in onze verzamelingen. Misschien komen 
er nog eens planten van uit Mexico, maar voorlopig zijn er geen planten die 
met zekerheid recht hebben op de namen van deze variëteiten.
Ook een naam is Echinocereus pleiogonus (Lab.) Crouch waarvan ik wel 
de plant heb gezien maar nooit een bloem. De plant vinden we in het 6e 
deel van Backeberg "Die Cactaceae". Afb. 3495 blz. 3854.  De plant lijkt 
niet op Echinocereus leeanus en daar de bloem niet bekend is, begrijp ik 
niet dat hier een verwantschap wordt verondersteld.
De REM-foto's van de zaden van Echinocereus leeanus zijn gemaakt door 
Hans van Wortel evenals de foto's van Echinocereus radicans in Succu
lenta 1 980 blz. 255.
Over de mogelijkheden van deze manier van bestuderen van oppervlak
testructuren bij planten zie ook Succulenta 1 980 blz. 21 2. Deze foto's la
ten structuren zien die met een gewone microscoop niet zichtbaar te ma
ken zijn. Hierdoor is het mogelijk verwantschappen die al vermoed worden 
te steunen of soms ook minder waarschijnlijk maken. Ik had reeds foto's 
van zaden van mijn planten die ik onder naam Echinocereus marksianus 
heb gekregen. Zoals verondersteld kan worden zijn ze op alle belangrijkste 
punten gelijk.
Bij het bestuderen van planten zoals in dit geval het onderbrengen van 
meerdere namen bij een soort is het belangrijk van de planten zelf een be
schrijving op te stellen van de verschillende vormen. We komen dan soms, 
zoals ook hier, tot de merkwaardige ervaring dat planten die op het oog 
verschillend zijn toch gelijke beschrijvingen opleveren.
Daarom hierbij ook een foto van de planten die ik onder de naam Echino
cereus marksianus heb gekregen.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

139



In M em oriam

de Slegte

Medio april bereikte ons het bericht dat op de 5e van diezelfde maand was 
overleden de heer J.L. de Slegte in de ouderdom van 93 jaar.
Lid, benevens erelid van Succulenta.

Enige woorden ter herinnering aan een man, waaraan de Rotterdamse vere
niging bijzonder veel verschuldigd is, zijn hier zeker op hun plaats.

Lid geworden van Succulenta in januari 1 926 werd hij al spoedig secreta
ris van een Rotterdamse vereniging van succulentenliefhebbers, welke vere
niging slechts luttele maanden later als ''kring'' toetrad tot de landelijke 
vereniging. De weinige en summiere gegevens die ons uit die tijd nog 
resten geven voldoende aanleiding te veronderstellen dat zijn aandeel hierin 
niet onaanzienlijk is geweest. Uit het feit dat hij het secretariaatschap van 
de afdeling onafgebroken heeft mogen bekleden tot 1 974, het jaar waarin 
hij 85 werd, blijkt niet alleen hoezeer hij zich steeds voor de vereniging 
heeft ingezet, maar tevens hoeveel vertrouwen de leden in hem hebben 
gesteld. Hij heeft dat vertrouwen nimmer beschaamd. Hij heeft de afdeling 
dan ook vele malen mogen vertegenwoordigen in de algemene ledenverga
deringen van Succulenta. Liefhebber in hart en nieren was hij een van de 
bindende factoren binnen onze vereniging.

Vers ligt daarom nog in ons geheugen het unieke gebeuren dat wij de vie
ring van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamse vereniging konden kombi- 
neren met de viering van zijn 50-jarig lidmaatschap, zowel van Succulenta 
als van onze afdeling. Het moet voor hem daarbij een grote voldoening zijn 
geweest te kunnen konstateren dat "z ijn " liefhebberij nog springlevend 
was.

Een beminnelijk en waardig mens en waardevol lid van Succulenta is 
heengegaan. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging 
en haar doelstellingen heeft gedaan.

Het bestuur van de afdeling Rotterdam

BOEKBESPREKING

Friedrich Ritter: Kakteen in Südamerika, Ergebnisse meiner zwanzigjahrigen Feld- 
forschungen, Fr. Ritter Selbstverlag, D-3509 Spangenberg, 1980.
Deel 1: Brazilië, Uruguay, Paraguay: 378 blz., waarvan 288 tekst, 246 afbeeldingen in 
zwartwit, 12 kleurenplaten. Prijs: DM 45 (dit deel werd reeds door ons besproken). Deel 2: 
Argentinië en Bolivië: 482 blz., waarvan 350  met tekst, 378 zwartwit afbeeldingen alsmede 
1 2 kleurenplaten, prijs DM 55. Band 3: Chili, 381 blz., waarvan 272 tekst, 378 zwartwit af
beeldingen en 13 kleurenplaten. Prijs DM 47. Deel 4: Peru, 452 blz., waarvan 353 met 
tekst, 325 zwartwit afbeeldingen en 1 5 kleurenplaten, prijs DM 51. Alle delen zijn ook afzon
derlijk verkrijgbaar, leder deel met een uitvoerig zaken-, personen- en cactusnamenregister. 
Formaat 21x14,7 om, 4-kleurige buigzame en gecoate omslag (m.u.v. deel 1).
Deel 1 bevat het voorwoord en een uitgebreide inleiding op alle delen. Op een gemakkelijk 
leesbare en voor leken begrijpelijke wijze worden de verwantschappen tussen de geslachten en 
soorten behandeld. En wel met gebruik van alle veldbotanische en areaalgeografische waarne-



mingen, welke de schrijver op de natuurlijke groeiplaatsen gedaan heeft. Daardoor werd het 
onvermijdelijk dat talrijke, tot dusver gebruikelijke namen, "opgeruimd" werden. Ook werden 
reeds lang geldende namen op juistheid getoetst d.m.v. een vergelijken van Ritters resultaten 
op grond van zijn veldwerk. En dat allemaal met inachtneming van de regels van de Internatio
nale Botanische Nomenclatuur-Code.
Een hoofddoel van zijn werk is precies vast te stellen hoe de systeeminpassing en hoe de juiste 
benaming van de Zuidamerikaanse cactussen horen te zijn. Het resultaat is naar mijn mening 
een werk dat tot het meest betrouwbare hoort, in elk geval inzoverre het eigen veldonderzoek 
van de schrijver betreft. Daarom wijst hij de verantwoording van al die taxa af, welke niet door 
hem zelf nagetrokken konden worden. Het zeer grote aantal afbeeldingen is voorts een goede 
hulp bij het bepalen van plantesoorten. Niet meetbaar blijven Ritters beleefde vermoeienissen, 
ontberingen en gevaren tijdens zijn reistochten, die hem per spoor, bus, schip, auto of te voet 
van het noorden van Zuid-Amerika naar het zuidpunt van Vuurland en van de Atlantische 
Oceaan tot in Brazilië voerden. En dat alles met veel bepakking, het verrichten van veldwerk, 
het maken van notities en vergelijkingen alsmede van de nodige foto's. Ritters boeken zullen 
bij de cactusliefhebbers een goed onthaal vinden. Kritiek van de zijde van de vaklieden zal wel 
niet uitblijven. Maar we moeten daarbij in ogenschouw nemen, dat alleen hij zo ontzettend 
veel veldwerk verricht heeft. Op de boekenmarkt is dan ook geen werk te vinden dat ons zo 
diepgaand over de Zuidamerikaanse cactuswereld kan informeren als juist dit gezamenlijke 
werk van Ritter. Alleen daarom al is het van harte aanbevolen.

H. Broogh, Am  Beisenkamp 78, 4630  Boe hum 6, B.R.D.

Vertaling: Th.N.

W. Hoffmann: Der schönste Kakteen in Haus und Garten. Mosaik Verlag GmbH, Mün- 
chen, 1981 , ISBN 3-570-01 682-X , 1 92 bladzijden, 29 kleurenfoto's, 38 zwartwitfoto's, 
19 tekeningen, stijve, geplastificeerde kaft, formaat 16 x 18 ,7  cm.
Dit boek richt zich naar mijn smaak meer tot de geïnteresseerde beginner, ofschoon door de 
hoeveelheid geboden informatie de gevorderde zijn kennis over het kweken van cactussen en 
andere succulenten nog eens ophalen kan. Dit werk is ingedeeld in de volgende rubrieken: het 
opzetten van een succulentenverzameling in huis, in de kas, op balcon en/of buiten - de cul
tuur van cactussen: waterhuishouding en stofwisseling, watergift, luchtvochtigheid, substraat, 
potmateriaal e.d. - de voeding voor succulenten - ongedierte - hulpwerktuigen - de vermeerde
ring: zaaien, stekken, enten - de cactusgeslachten met behandeling van een of meer soorten - 
de overige succulenten van Agavaceae tot en met Vitaceae - nuttige wenken zoals een werk
en bloeikalender, een verklarende lijst met Latijnse namen en de onontbeerlijke registers.
Op een paar slordige naamfoutjes na valt op dit boek niet veel aan te merken.
Het is te bestellen bij: Der Kakteenladen, Lockfinke 7, 5600  Wuppertal 1, Duitse Bondsrepu
bliek, (bestelnr. 00  05 80 ), door overschrijving van DM 24 ,- naar postgirorekening: Post- 
scheckamt Essen nr. 2841 16-433 ten name van Der Kakteenladen. Geen bijkomende 
verzend- en verpakkingskosten zijn verschuldigd.

G. Schater: Die Gattung Notocactus, uitgegeven door de ZFA Kakteen Sukkulenten, Kul- 
turbund der D .D .R ., 1980.
Deze voortreffelijke monografie over het cactusgeslacht Notocactus werd reeds door J .  Theu- 
nissen uitvoerig besproken in Succulenta 60 : 1, 22-23 <1 981 ). Daarin werd vermeld dat het 
niet in de boekhandel verkrijgbaar was. Maar daarin is verandering gekomen, want het is te 
bestellen bij Der Kakteenladen door girering van DM 24 ,- (bestelnr. 00  1 3 80 ). Voor postgiro
rekening enz., zie vorige boekbespreking.

J .  Riha & R. Subik: Welt der Kakteen und anderer Sukkulenten in Farbe. Mosaik Ver
lag GmbH, München, 1981,  ISBN 3-570-05202-8 , 325  bladzijden, 200  kleurenfoto's, 
200  zwartwit foto's, 80 pentekeningen, harde kaft, losse geplastificeerde omslag, formaat 
1 6'/2x23 cm.
Dit werk bevat ondermeer de volgende onderwerpen: wat zijn succulenten - de mens en de 
succulenten - waar groeien ze - hun biologische aanpassing - de botanische classificatie en be
naming - de cultuur: behuizing, temperatuur, licht, water, substraat, verplanting, bemesting, 
vermeerdering, ongedierte en ziekten - de cactussen van Noord- en Midden-Amerika - idem 
van de Zuidamerikaanse steppen en gebergte - de epifyten en andere woudcacteeën - de Aga
ven - de "Frangipani" - de Asclepiadaceae - de succulente composieten - bromelia's - succu
lente orchideeën - de dikbladige orchideeën - Euphorbia's - de succulente Liliaceae - de leven
de steentjes - de overige succulenten.
Dit boek is buitengewoon goed verzorgd, zowel druktechnisch als wat het platenwerk betreft. 
Zeker zijn de 200  kleurenplaten subliem te noemen. Daaronder zijn ook de nodige plaatjes, ge
nomen op de groeiplaatsen zelf.
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We durven dit boek rustig te qualificeren als horend tot de betere werken op het gebied van 
onze liefhebberij. Overigens, het schrijversduo, dat ook de foto's maakte, behoeft geen nadere 
kennismaking. Immers zij zijn een begrip in het hedendaagse wereldje van succulenten
autoriteiten.
De prijs van het boek bedraagt DM 29 ,80. Per foto uitgerekend nog geen 9 cent per stuk. En 
dan gaan we nog voorbij aan de geboden uitstekende informatie. U kunt het bestellen zonder 
bijkomende kosten voor porto- en verzendkosten bij: Der Kakteenladen, Lockfinke 7, 5600 
Wuppertal 1, Duitse Bondsrepubliek, (bestelnr. 00  01 80), door overschrijving van genoemd 
bedrag naar postgirorekening: Postscheckamt Essen nr. 2841 1 6-433 ten name van Der Kak
teenladen.
Arie de Graaf en Frans Noltee: Handleiding voor het verzorgen van cactussen en 
andere succulenten, derde druk, uitgave "Succulenta".
Op de ledenraadsvergadering van 20 maart 1 982 werd dit voor velen wel bekende werkje in 
derde druk gepresenteerd. En aldus belandde het ook op de redactietafel. Een bespreking van 
dit boekje, dat boordevol uitstekende informatie over onze praktische liefhebberij staat, is ei
genlijk een ietwat overbodige zaak. Die het heeft, is er meestal zeer gelukkig mee. Die het niet 
heeft, weet amper wat zij of hij wel mist. Met de tweede druk (52 bladzijden druks) verschilt 
deze nieuwe uitgave (74 pagina's druké) hierin, dat er diverse herzieningen en uitbreidingen 
gerealiseerd zijn. Met name ook in de richting van hen die tot de groep van de huiskamerkwe- 
kers horen. Dit waardevolle maar in prijs goedkope boekje is een 'must', ook voor de gevorder
de. Het bespaart veel kwekers verdriet en geld en optimaliseert bij goed gebruik de kennis over 
alsmede de vreugde in onze succulentenliefhebberij. Het is daarom dat uw redactie deze ge
bundelde raadgevingen van harte wil onderstrepen. Commentaar onzerzijds? Alleen een prak
tisch punt. Laat voor de aanstaande vierde druk de omslag niet meer aan geniet zijn. En geef 
het een rechte rug met de tekst "handleiding". Hoe dit werkje te bestellen is, staat elke maand 
onder de eerste bladzijde van het gele inlegvel in ons aller maanblad. Beslist doen als u het nog 
niet heeft of qua druk wenst bij te blijven.
Walther Haage: Hakteen von A bis Z ,760  bladzijden, 364 kleurenfoto's, 363 zwartwit 
foto's, ruim 1 700 pentekeningen, stijve linne kaft, losse, geplastificeerd omslag, formaat 1 7 x 
24 cm, Neumann Verlag, Leipzig-Radebeul, 1981, Prijs DM 85,-. (Verlag J. Neumann- 
Neudamm, Melsungen).
De hoogbejaarde Walther Haage, als cactuskweker in Erfurth (D.D.R.) een begrip in onze cac
tuswereld, heeft dan zelf nog het genoegen mogen smaken zijn uitvoerig naslagwerk als boek 
het licht te laten zien. En wij vinden dat hij er trots op mag zijn. Want als naslagwerk, zoals het 
dan ook geafficheerd wordt, is dit het meest complete, dat we tot dusver in dit genre mochten 
aantreffen. Want alle, tot einde 1 979 bekende cactusgeslachten en -soorten zijn daarin opge
nomen.
Omdat het letterlijk een naslagwerk is, kent dit boek geen enkele index. Alle geslachten met de 
bijbehorende soorten, variëteiten en vormen - alle soortnamen met verwijzing naar de geslach
ten - de namen van de bekende kwekers, schrijvers en cactusvorsers (ook onze Buining) - bio
logische namen en begrippen - dat allemaal staat strikt alfabetisch in dit boek verwerkt.
Wat we ook als een groot pluspunt zien, is dat de Latijnse benamingen steeds vertaald worden 
weergegeven. En via een accentteken wordt aangeduid, welke lettergreep van die Latijnse we
tenschappelijke naam de klemtoon heeft. Veel voorkomende synoniemen zijn in elk geval ook 
opgenomen, zodat men niet op een lege plek staat. Welke naam geldig en welke synoniem is, 
hierin verschilt de schrijver soms blijkbaar van mening met andere schrijvers. Maar dat euvel 
zal wel haast niet uit te roeien zijn.
De bladspiegel is van het systeem tweekolomsdruk. Deze indeling is praktisch omdat de infor
matie kort en krachtig, nochtans zo volledig mogelijk wordt weergegeven. De pentekeningen 
geven goed weer welke plant ze voorstellen, dan wel aangeven wat de bedoeling is zoals bij 
het onderwerp enten, de schematische weergave van het assimilatieproces enz.
De meeste zwartwit-foto’s zijn duidelijk, hoewel genomen van klassieke cliché's, met soms 
wat harde contrasten. Ook beantwoorden de kleurenfoto's min of meer aan hun doel. Maar la
ten we vooropstellen dat het fotowerk in het raam van de opzet van dit werk niet zo bar be
langrijk is. Wat ons betreft, had zonder het fotomateriaal dit boek praktisch niets aan waarde 
ingeboet.
Zeer belangrijk is ook dat de schrijver voor elke soort aangeeft, hoe elke cactus door de lief
hebber verzorgd dient te worden.
Graag bevelen wij de geïnteresseerde dit boekwerk aan, dat ongetwijfeld de opvolger wordt 
van Backebergs Lexikon. De prijs op zich is vrij hoog, maar voor wat erin geboden wordt die 
prijs wel alleszins waard. Het is te bestellen bij: Der Kakteenladen, Jörg Kopper, Lockfinke 7, 
5600 Wüppertal 1, BRD, door overmaking van DM 85,- op postgirorekening: Postcheckamt 
Essen 2841 16-433. (bestelnr. 00 23 80). Geen porto- en verzendkosten worden in reke
ning gebracht.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal.
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Internoto 2 (3) : 40 -61 , 1981 . Hugo Schlosser opent dit nummer met een mogelijke verkla
ring voor het verschijnsel dat er bij een zaaisel vaak "nakiemers" zijn. In een 2e bijdrage zet hij 
een vraagteken bij de juistheid van de vermelding van zaadafmetingen in nieuwbeschrijvingen. 
Sjef Theunissen vraagt aandacht voor Notocactus muricatus, een soort, die in de literatuur 
van ongeveer 1 50 jaar een geheel eigen geschiedenis heeft geleid. Naar aanleiding van de 
soms felle discussie over Notocactus werdermannianus stelt Peter Schosser de vraag, wat ei
genlijk een soort is. Hij wijst erop, dat de kenmerken van de soort gedragen worden door een 
populatie, en niet door 1 plant, vanwege de erfelijke factoren. Er wordt een mogelijkheid aan
gegeven om de ook in West-Europa gezochte tijdschriften uitOost-Europa te verkrijgen. In de 
vragenrubriek wordt om een verklaring gevraagd voor de zwart-bruine vlekken die Eriocactus- 
sen in de winter vaak oplopen. Tenslotte een verklaring van de nieuwe redakteur hoe hij te 
werk zal gaan.
Internoto 2 (4) : 62 -83 , 1981
G. Schafer opent dit nummer met een bespreking van Notocactus muricatus Op grond van 
het bestuderen van oudere literatuur wijst Sjef Theunissen erop, dat het geslacht Notocactus 
ten onrechte aan Berger wordt toegeschreven: als auteur van Notocactus moeten Backeberg 
en Knuth geciteerd worden. De cristatenlijst van nr. 2, 1981 wordt aangevuld door Norbert 
Gerloff, waarbij een opname van N. minimus f. cristatus van de hand van A. Buining ter il
lustratie wordt aangeboden. Hugo Schlosser geeft vanuit de praktijk een aantal tips voor de in
middels in werking getreden werkgroepen, terwijl het begrip ''soort'' door Peter Schosser on
der de loupe wordt genomen.

Sjef Theunissen, Vierscheerstreet 23, 4751 RR Oud Gastel

Kakteen Sukkulentan, Jahrgang 16, Heft 1, 1981
De titelpagina gaat getooid met een kleurenfoto van een bloeiende Obregonia denegrii. E. 
Herzog behandelt Sulcorebutia cylindrica. F. Ebel schrijft over het aanpassingsvermogen aan 
de droogteperiode tijdens de winter van enige plantensoorten, welke voorkomen op het Pede- 
gral de San Angel, een groot basaltveld gelegen bij Mexico-Stad. G. Brennenstuhl gaat in op 
een eerder gepubliceerd thema: "Variëteit dan wel sport” . S. Andreae schrijft over Cereus pe- 
ruvianus f aureus.

Kakteen Sukkulenten, Jahrgang 16, Heft 2, 1981
Een bloeiende Weingartia chuquichuquiensis siert gekleurd de omslag van dit nummer. G. 
Milkuhn verdiept zich in Rebutia flavistyla F. Kummel koos Salm-Dyck, een bekend succu
lentendeskundige uit de vorige eeuw, als onderwerp voor zijn artikel. Over de winterhardheid 
van Agave utahensis geeft K. Klügling nadere informatie. Moeten nu de wetenschappelijke 
plantenamen dan wel de volksbenamingen ervoor gehanteerd worden, zo vraagt S. Brehme 
zich af. Daarbij wordt ook een lijst van volksnamen voor vele succulente planten afgedrukt. Dit 
nummer eindigt met de gebruikelijke literatuurbespreking.

Litaraturschau Kakteen, Jahrgang 5, No. 1, 1981
Het grootste gedeelte wordt ingenomen door een bijeengaring van recente nieuwbeschrijvin
gen van soorten, variëteiten en vormen. Het betreft publicaties uit de periode 1977-78. 
Voorts worden de nieuwe boeken besproken, tijdschriften behandeld en er is zelfs een vaste ru
briek voor filatelisten, die zich toeleggen op het verzamelen van postzegels, waarop succulente 
planten staan afgebeeld.

Mitteilungsblatt des A fM , 11/81
Deze uitgave begint met deel 2 van een (vertaald) artikel van de hand van A. Beard over haar 
cactusreiservaringen in de Mexicaanse provincie Neder-Californië.
F. Krahenbühl heeft het over dubbele benamingen bij Mammillaria's.
W. Feiler schrijft over Mamm. centraliplumosa.
Aan de aspecten van het bewaren van cactusstuifmeel wijdt W. Preil een artikel. 
Voorwaarden voor het kiemen van cactuszaden wordt door O. Appenzeller uitvoerig uit de 
doeken gedaan.
Mitteilungsblatt des A fM , 111/1981
Felix Krahenbühl is toe aan deel 3 van zijn artikelenserie over taxonomie en nomenclatuur, met 
als ondertitel: dubbele naamgeving bij Mammillaria's.
David Hunt verhaalt over recent ontdekte Mammillaria's, deel 1.
M. Fiedler heeft het over Mamm. auricoma, die algemeen als een synoniem voor Mamm. spi
nosissima wordt beschouwd.
O. Appenzeller behandelt de betekenis van de soortnaam Mamm. huitzilopochtli.
Dennis Cowper vraagt aandacht voor het Mamm. wrightii/wilcoxii-comp\ex
Een juist bemesten van cactussen en andere succulenten is een onderwerp dat Hans-Georg
Preissel voor zijn rekening neemt.
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O. Appenzeller vertelt in zijn vaste rubriek over zijn kweekervaringen.
R. Pillar voert als discussiethema op hoeveel warmte Mammillaria's verdragen kunnen.
R. Pillar en F. Hilberath vragen zich af of Mamm. species LAU 1108  mogelijk Mamm. halbin- 
geri kan voorstellen.

M itte ilungsb latt des A .f .M .,  IV /1 9 8 1
D. Hunt is toe aan deel 2 van het onderwerp nieuwontdekte Mammillaria's (dit artikel ver
scheen eerder in C.S.J. (US), L, 1 978) I. Adamczyk vraagt zich af, of Mamm. halbingeri wel 
identiek is met Mamm. species Lau 1108  (de Ocotepec), hetgeen hij duidelijk tracht te ma
ken aan de hand van een overzichtelijke vergelijkingstabel. Een artikel van Ch. Glass en R. 
Forster (eerder gepubliceerd in C.S.J. (US) Llll, 1981) behandelt de in 1979 ontdekte 
Mamm. anniana. In de uitgebreide discussierubriek wordt o.m. uitvoerig geschreven over 
Mamm. centraliplumosa. R. Pillar vergelijkt Mamm. species Chalma met Mamm. species 
Tenango de Valle en stelt vervolgens vast dat tussen beide er geen beduidende verschillen 
bestaan. In zijn vaste rubriek verhaalt 0. Appenzeller over zijn kaservaringen.

M itte ilungsb latt des A fM , V /1 9 8 1
D. Medenwald geeft een reisverslag door Mexico. K.H. Schur gaat uitvoerig in op Mammillaria 
marksiana, waarbij vastgesteld wordt, dat naar gelang de groeiplaats o.a. het bedoorningspa- 
troon zeer sterk bij deze plant kan verschillen, zodat de oorspronkelijke beschrijving door Krainz 
niet meer toereikend is. Een vertaald artikel van D. Hunt gaat over nieuw ontdekte Mammilla
ria's. M. Fiedler verschaft de lezer een portret van Mammillaria carmenae Ch. Glass en R. 
Forster behandelen in een (vertaald) artikel Mammillaria schiedeana var. dumetorum  R. Pillar 
schrijft over Mammillaria ex Quiotepec, afkomstig uit de staat Oaxaca, via Reppenhagen ver
kregen. 0. Appenzeller geeft ook ditmaal weer enige kaservaringen. Verder staan er de gebrui
kelijke discussieonderwerpen en mededelingen in dit blad.

M itte ilungsb latt des A fM . V I/1 9 8 1
H. Sanchez-Mejadora doopt Mamm. dealbata om in Mamm. san-angelensis Dit, omdat de 
naam "elegans” .van het toneel is verdwenen en heeft moeten plaats maken voor Mamm. su- 
pertexta Mart. D. Hunt is toe aan deel 4 over de onlangs ontdekte Mammillariasoorten (ver
taald artikel uit CSJ(GB), XLI (4), 95-1 1 0). M. Fiedler houdt zich bezig met Mamm. stella-de- 
tacubaya.

M itte ilungsb latt des A fM , I, 1 9 8 2
D. Hunt behandelt het geslacht Mammillaria, dit artikel verscheen eerder in C.S.J.G.B. 43: 
41-48 (1 981). Dezelfde schrijver is toe aan deel 5 over recent ontdekte Mammillaria's. Ook 
dit artikel is vertaald overgenomen uit C.S.J.G.B. 41: 95-1 10 (1979). 0. Appenzeller ver
haalt over eigen kaservaringen. Tenslotte als gebruikelijk zijn er de reacties en discussies van 
de leden.

In form ationsbrief ZAG  M am m illa rien , nr. 1 , 1 9 8 2
H. Müller geeft een verslag over de vindplaatsen van Mamm. spinosissima waaruit zeer duide
lijk blijkt, hoe variabel deze soort wel is E. Kuhn behandelt de soorten uit de serie Sphacela- 
tae. S. Brehme gaat dieper in op de vorming van bruine plekken tijdens de winterpauze op met 
name verschillende Mammillariasoorten. H. Topel is toe aan deel 11 over de kleinbloemige van 
haakdoorns voorziene Mammillaria's.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal
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M esem bryanthem aceae (X X X V I)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

42 Dracophilus Schwant.
(afgeleid van draco = draak en philos = vriend. Eén soort groeit op de zgn. Drakenberg nabij Pomona in Namibië)

De zodevormende plantjes uit dit geslacht zijn niet zo gemakkelijk te kwe
ken, alhoewel de groeitijd in onze zomer valt. Ze verlangen zeer veel zon en 
warmte. Een plaatsje in een zonnige kas, dicht onder het glas is wel een 
eerste vereiste. De potgrond dient te bestaan uit 'A rulle klei, 'A grof zand 
en 'A fijne kiezel, 's Winters moeten de planten vrij warm staan en droog. 
De temperatuur mag niet beneden 1 5°C dalen. De vermeerdering kan ge
schieden door afstekken van takjes met enkele blaadjes. Het verdient aan
beveling de stekken te snijden met een zogenaamd ''hieltje” . Een klein 
deel van de oude stam moet aan het stekje blijven zitten. Met een scherp 
mesje moet dit hieltje glad bijgesneden worden en na droging kan de stek 
dan in vrijwel droog zand opgepot worden.

Dracophilus
dealbatus

Foto:
A. de Graaf

Ook door zaaien kunnen de planten vermeerderd worden. Jammer genoeg 
wordt er slechts sporadisch zaad aangeboden.
Er zijn 4 soorten beschreven n.l. D. dealbatus met roze bloemen; D. de- 
laetianus met violetroze bloemen; D. montis-draconis (van de 
Drakenberg), eveneens met violetroze bloemen en D. proximus met roze 
bloemen. De herkomst van Dracophilus is uit het zuidwestelijke kustgebied 
van Namibië.

43 Drosanthemum Schwant.
(dauwbloem)

Dit populaire geslacht van kleine tot middelmatig grote struikmesems om
vat een kleine 1 00 soorten. Populair is dit geslacht vooral om de veelal uit
bundige bloei en de zeer eenvoudige kweekwijze. De gehele zomer kunnen 
zij buiten in een zonnige tuin staan. We dienen er slechts voor te zorgen 
dat de standplaats niet al te vochtig is. Als de planten namelijk te veel



vocht krijgen dan groeien ze wel enorm uit, doch de bloei blijft achterwege. 
Een wat hoger plaatsje in de rotstuin met goede drainage of een plaats in 
een bloembak op een zonnig balkon is ideaal. De rechtop groeiende of krui
pende, slanke en papilleuze takjes krijgen bij het ouder worden een enigs
zins ruw uiterlijk. De bladeren zijn voorzien van vrij grote, glinsterende pa
pillen, waardoor het lijkt alsof de blaadjes doorlopend bedekt zijn met fijne 
dauwdruppeltjes.
De bloemen verschijnen eindstandig, dat is aan de top van een bloeisten- 
gel. In dit geslacht zijn alle bloemkleuren vertegenwoordigd met uitzonde
ring van blauw. De bloeitijd is de gehele zomer en de bloemen, openen 
zich in de middag.
Een van de mooiste soorten is wel D. speciosum. De plant bloeit welis
waar slechts met een enkele bloem tegelijk, doch dit wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de prachtige bloemkleur.
D. floribundum is een andere leuke soort: een zodevormende plant met 
dunne stengeltjes. Aan de rijk vertakkende stengeltjes verschijnt in de bloei
tijd een overvloed aan kleine (±  1 '/2 cm O), bleekroze bloempjes. Een bij
zonder aantrekkelijk plantje om in de zonnige vensterbank te zetten, nadat 
de vele bloemknopjes zich gevormd hebben in de tijd dat de plant buiten 
stond. Ook als hangplantje kan deze soort heel goed gekweekt worden. 
Tot de grotere soorten behoort D. hispidum, een rechtop groeiende struik 
die wel zo'n 60 cm hoog kan worden. De bloemen die in groten getale ver
schijnen zijn diep purperrood met een zijdeachtige glans.
De planten uit dit geslacht komen in het wild voor in een groot deel van de 
westelijke Kaapprovincie en in Namibië.
Voor wat de behandeling in de winter betreft dienen we een onderscheid te 
maken in planten die vrij vochtig in de tuin hebben gestaan en planten die 
's zomers droog gekweekt zijn. Bij de laatste groep gaat het dus om plan
ten die op een zeer droge plaats in de rotstuin gestaan hebben tijdens een 
zonnige, droge zomer. Ook horen hierbij de planten die op een zonnig bal
kon gestaan hebben en dan vrij droog gehouden zijn, alsmede de planten 
die binnenshuis gekweekt zijn voor een zonnig raam. Het verschil in uiterlijk 
bij de planten van de twee groepen is duidelijk te.zien. De eerste hebben 
gedurende de zomer vrijuit kunnen groeien en zij zijn meestal uitgestoeld 
tot vrij losse bossen met groene, weke, sappige blaadjes. De planten uit de 
"droge groep" zijn veel meer gedrongen en de blaadjes zijn kleiner, don
kergroen tot grijsbruin van kleur en de blaadjes voelen stug en ruw aan. 
Als we de planten in het najaar naar binnen halen zult u bemerken dat de 
wortels van de vochtig gekweekte planten zich door het potgat en over de 
potrand in de tuingrond verspreid hebben. De buiten de pot uitstekende 
wortels moeten met een scherp mes afgesneden worden. Indien we deze 
sappige planten nu meteen volkomen droog zouden houden, dan hebben 
zij de neiging te willen doorgroeien. Het voor dit doorgroeien noodzakelijke 
vocht wordt dan onttrokken aan de sappige bladeren en het gevolg is dat 
na korte tijd de plant slap gaat hangen en langzaam afsterft. Het is daarom 
van belang deze planten gedurende de rustperiode toch zo nu en dan wat 
water te geven.
De behandeling van de droog gekweekte planten is veel gemakkelijker. Zij 
zijn al vrij droog en stug als we ze naar binnen halen en het is dan ook niet 
nodig ze nog water te geven. Zeker niet als zij op een lichte, koele plaats 
gezet worden. Alleen als de blaadjes gaan schrompelen geven we ze wat 
water op het schoteltje. Al na enkele uren is dit water opgenomen en de 
blaadjes hebben zich weer volgezogen.



Zo ziet u dat het niet mogelijk is om een algemene regel te geven voor de 
behandeling van planten in de winter. Veel, zo niet alles, hangt af van de 
omstandigheden waaronder ze in de zomer gekweekt zijn.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 8331 A K  Zw ijndrecht 
Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge

Een vetplantje voor het raam (4)

Gasteria HHputana v. Poelln.

W. STERK

Gasteria's zien we lang niet zoveel, als deze planten aan aandacht verdie
nen. Ze gelden nogal eens als een soort derderangs planten, die meestal 
toch niet soortecht zijn en allemaal op elkaar lijken. Toch zijn het dikwijls 
zeer fraaie planten, zelfs als ze niet helemaal raszuiver zijn.
In ieder geval zijn het planten die overal heel eenvoudig te kweken zijn. Zo
wel voor een zonnig raam als op de noordkant lukt het ze in bloei te krijgen, 
als we de allereerste grondregels in acht nemen. Dat wil zeggen: 's winters 
niet te warm, + 10° C is voldoende, en tamelijk droog. In de zomer moe
ten ze niet te droog staan. Enkele soorten hebben dan nogal wat water no
dig, daar ze dan tamelijk hard groeien.
De hierboven genoemde soort is zeker zuiver te krijgen.
Zoals de naam zegt is het een klein plantje. De glanzende gevlekte blaadjes 
worden zelden meer dan 6 cm lang en een tot anderhalve centimeter 
breed. Ze vormen uitgestrekte zoden, zodat ze in cultuur een flinke pot vul
len met tientallen zich onderuit ontwikkelende plantjes, die soms allemaal 
bloeien. In tegenstelling met sommige andere, sterk spruitende planten 
bloeien ze meestal zeer rijk en soms meer dan een keer per jaar wekenlang. 
Het is dus helemaal geen saai plantje. Het is dan ook merkwaardig dat we 
dit zeer fraaie dwergje zo weinig zien. Vermeerdering gaat zeer eenvoudig 
uit zijstekken. Zaad geven ze uitsluitend bij opzettelijke bestuiving. Dit jaar 
heb ik het plantje voor het eerst bestoven met stuifmeel afkomstig van een 
soort of variëteit die zover mij bekend nooit beschreven is en waarvan ik de 
oorsprong niet ken.
Ik vond dit plantje zonder naam in het succulentarium; er stond bij af
komstig van mej. Van Aalderen.
Dit zal wel mevr. Vriesendorp-van Aalderen zijn en het plantje is waar
schijnlijk via Uitewaal daar terechtgekomen.
Later kreeg ik dezelfde soort ook van W. Duinhouwer in Eindhoven. Dit 
plantje is wat groter maar lijkt op Gasteria HHputana, maar bloeit minder 
goed. De bloemstengel is wat langer en de bloempjes niet zo mooi van 
vorm en kleur als bij deze soort.
Ik heb dit jaar de plantjes onderling bestoven en ben benieuwd wat eruit 
komt. Het is natuurlijk niet de bedoeling deze kruising in omloop te bren
gen. Ik wil alleen maar eens zien wat het wordt.
Voor de kruising heb ik chromosomen van beide planten onderzocht, maar 
dat leverde niets op. Misschien is het grotere plantje wel een hybride. Het 
kan ook nog een onbeschreven soort zijn.
Dit is echter niet zo heel eenvoudig na te gaan. Er zijn meer dan honderd 
Gasteriasoorten en variëteiten beschreven. Een aantal hiervan zijn zeker of



Gasteria liliputana Foto van de schrijver.

waarschijnlijk hybriden. Soms in de natuur ontstaan, soms toevallig in cul
tuur. Er zijn, zoals bij meer succulenten, nogal wat beschrijvingen van ge
kweekte planten van onbekende herkomst.
Een goede bewerking van het gehele geslacht bestaat helaas niet. Toch is 
het ondanks al deze onzekerheden de moeite waard deze planten eens wat 
meer onder de aandacht te brengen. In oude tijdschriften en boeken vinden 
we er nogal wat over in bijv. in Succulenta 1 932 een uitvoerig artikel met 
1 6 afbeeldingen, grotendeels afkomstig van Friedrich Flaage. Hierin wor
den maar liefst 80 namen van soorten en variëteiten ingedeeld volgens 
Berger (1 908).
Ik vind het, ondanks dat nu een groot deel van wat in deze oude tijdschrif
ten staat achterhaald is, altijd de moeite waard eens te zien hoe er toen 
over verschillende dingen gedacht werd. Zo staat Gasteria liliputana er 
nog niet in. Deze werd pas in 1 929 naar Duitsland gebracht. Von Poellnitz 
heeft een twintigtal soorten beschreven, die nog grotendeels soortecht 
bestaan in tuinen en verzamelingen. Helaas heeft hij zijn werk over dit 
geslacht niet kunnen voltooien.

Wevestraat 89, 5708 A E Helmond

Enkele aspekten van het kweken van cactussen in de 
openlucht, de warme platte bak en in de kas (slot)

H. RUINAARD

Luchtsam enstelling
Tenslotte wil ik wat betreft het klimaat in de open lucht, platte bak of kas 
nog enkele opmerkingen maken over de luchtsamenstelling en met name 
over het kooldioxydegehalte.
Bij de groei van planten wordt tijdens de koolzuurassimilatie koolzuur ( =
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Ech inops is 
eyrisii
in de open lucht

Foto's van 
de schrijver

kooldioxyde = C02) uit de lucht verbruikt. Men mag er vanuit gaan dat de 
samenstelling van de buitenlucht vrij constant is en ca. 0,03%  C02 bevat. 
Hoewel dit een laag percentage is, zijn de hoeveelheden C02, door het 
enorme volume van de atmosfeer, toch gigantisch groot. Planten zijn de 
grootste C02-verbruikers; daar staat echter tegenover dat door verbranding 
van organisch materiaal (gedroogde planten en vooral hout) en in nog ster
kere mate door verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, 
aardolie en aardgas veel grote hoeveelheden C02 aan de dampkring toege
voerd worden dan door planten verbruikt wordt. Hierdoor neemt het C02- 
gehalte in de atmosfeer zeer langzaam maar ook zeer gestaag toe (t.g.v. de 
warmteabsorptie door het C02 vormt dit een reeële en vaak onderschatte 
bedreiging voor het milieu). Voor het gemak mogen we echter wel aanne
men dat het C02-gehalte van de buitenlucht constant is en dat eventuele 
kleine plaatselijke verschillen snel door luchtstromingen genivelleerd wor
den. In de kas of platte bak wordt C02 verbruikt. In de tuinbouwkassen is 
dit verbruik erg hoog omdat bij snel groeiende tuinbouwgewassen de ge- 
wichtstoename per dag en per vierkante meter grondoppervlak vrij groot is 
(een belangrijk deel van deze gewichtstoename bestaat uit C02).
Daar bovendien gebleken is dat een wat hoger C02-gehalte de groei ver
snelt maakt men in tuinbouwkassen soms gebruik van C02-installaties om 
extra C02 toe te voeren. Of dit bij onze, in verhouding tot tuinbouwgewas
sen, zeer langzaam groeiende succulenten ook zou helpen valt te betwijfe
len.’ De groeibeperkende factor bij succulenten is eerder het geringe 
assimilatie-oppervlak (weinig bladgroen in verhouding tot het gewicht van 
de plant). Gezien de normale luchtcirculatie in de kas op platte dak, zeker 
wanneer er gelucht wordt, is het niet waarschijnlijk dat er verschillen in 
groei zullen ontstaan in de openlucht, platte bak of kas tengevolge van de 
CO -toevoer (zoals verondersteld wordt door Gerhard Wippich in Kakteen 
und andere Sukkulenten nr. 5, 1979 bid. 1 1 7).
Uit het voorgaande blijkt dat we bij een normale ventilatie mogen aanne
men dat de luchtsamenstelling in de open lucht, platte bak of kas (afgezien 
van de luchtvochtigheid) gelijk en constant is. Als groei- en bloeibepalende 
aspekten blijven dan licht, temperatuur en vocht over, waarbij zeker ver
schillen tussen de open lucht, platte bak en kas aan te geven zijn.

Verschillen open lucht - platte bak - kas
De keuze tussen het kweken in de open lucht, platte bak of kas is puur per
soonlijk en wordt vaak voor het grootste deel bepaald door de woonsituatie 
en/of financiële middelen.
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Als afsluiting van de groei- en bloeibepalende aspekten van deze keuze wil 
ik een beknopt en waarschijnlijk onvolledig overzicht van deze aspekten ge
ven.

ASPEKTEN OPEN LUCHT WARME
PLATTE BAK

KAS

Bouwvergunning niet van toe
passing

niet nodig Wel nodig uit
voering af
hankelijk van 
gemeente- 
schriften

Investering niet van toe
passing

relatief laag 
per m2

relatief hoog 
per m2

Mogelijkheid 
van uitbreiding

niet van toe
passing

gemakkelijk moeilijk

Lichtdoorlaatbaarheid optimaal redelijk goed 
regelbaar

niet regelbaar; 
afhankelijk van 
kasbedek- 
kingsmateriaal

Luchten niet van toe
passing

zeer gemak
kelijk

minder moge
lijkheden dan 
bij platte bak

Temperatuur 's zomers buitenlucht, 
dus relatief 
laag

t.g.v.kleine vo
lume snel op 
temperatuur

groter volume, 
komt iets lang
zamer op tem
peratuur

Verwarming 's winters niet mogelijk lage verwar- 
mingskosten 
per m2

hogere ver- 
warmingskos- 
ten per m2

Afmetingen planten enigszins be
perkt i.v.m. 
winterverblijf 
(moet verhuis- 
baar blijven)

beperkt i.v.m. 
hoogte van de 
"p latte bak", 
meer geschikt 
voor klein blij
vende ge
slachten zoals 
sulcorebutia, 
frailea, cory- 
phanta, turbi- 
nicarpus, 
grootbloemi- 
ge mammilla- 
ria's

afmetingen 
slechts be
perkt tot nok- 
hoogte dus 
ook geschikt 
voor cereus- 
sen, opuntia's 
e.d.

Nadelen winterverhui- 
zing; geen of 
moeilijke be
scherming te
gen regen

gebrek aan 
hoogte; bij re
gen geen ver
zorging moge
lijk

verlies aan 
dure vierkante 
meters voor 
looppaden in 
kas
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Dubbel plexiglas p la tte  bak (2x2 mm).
Links: warme-luchtin laat m et regelknop 
Midden: aquariumthermostaat. Rechts: luchtuitlaat.

Enkel plexiglas platte  bak (3 mm). 
Midden: luchtinlaat m et regelschuif.
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3 . D. van Raalte; Kunststoffen in de tuinbouw (Misset N V. 1968 )
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9 . H.P. Ruinaard; Succulenta 5 8 ,1 0  (1 9 7 9 ) bid 2 5 4 ; Kasisolatie 1 
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and plastic firms
13 . Lockhart, J .A .,  and Brodfüher-Franzgrote, U .; the effects of ultraviolet radiation on plants 

Handbuch Pflanzenphysiol. Bd XVI Berlin, Göttingen, Heidelberg 1 9 6 1 , 532-554
14 . Nuernbergk, E .L .; Angewandte Botanik 41 (1 9 6 7 ) 8 1 -91 ; Licht und warmetechnische Eigenschaften verschiedener 

Stoffe zur Gewachshausabdeckung
1 5. Renard W .; Der Einfluss von Glas und Plastik auf das Gewachshausklima unter besonderer Berücksichtigung von Dach- 

neigung und Aufstellungsrichtung - Fourteenth international Horticultural Congress 19 55 .

Drs. J .  Lebensw eg 8 , 6 1 1 8  GB N ieuwstadt

Wat denkt U van ... (29)
Mammillaria uncinata Zucc. ex Pfeiff.

Th.M .W . NEUTELINGS

Deze bolvormige cactus heeft een voor het oor welluidende soortnaam: het 
betekent 'haakvormig'. Een naam overigens die niet zo bijster origineel lijkt, 
want de meesten onder ons kunnen wel enige tientallen Mammillaria's op
sommen, die eveneens met een gehaakte middendoorn door het leven 
gaan. Misschien omdat in 1837,  zo'n slordige 150 jaren terug toen deze

Mammillaria uncinata Foto van de schrijver



soort werd beschreven, er nog niet zoveel haakdoornigen bekend waren? 
Maar toch is deze bedoorning ietwat uniek. Immers behorend tot de reeks 
Macrothelae (=  met grote tuberkels) is deze uncinata de enige in die 
reeks, die een gehaakte middendoorn heeft. En het is een bijzondere: de 
haak wijst naar beneden, staande op een, in vergelijking met de rand- 
doorns, veel dikkere, korte middendoorn. Deze cactussoort valt dan ook in 
elke verzameling direct op.
Kenmerkend is de typisch blauwgroene kleur van het plantelichaam, dat 
van boven wat afgeplat is. Tussen de jongere tuberkels staat wat witte wol, 
vooral in de zone, waaruit de bloemknoppen plegen te verschijnen. Het 
aantal randdoorns bedraagt meestal 5, straalvormig op de areool ingeplant, 
wit van kleur met soms een donkere top en 5-6 mm lang. Van de twee 
middendoorns, tot 1 0 mm lang, wijst er een naar boven, staande in één 
vlak met de witte randdoorns. De andere staat van de areool af en is 
meestal gehaakt. De kleur van beide middendoorns is purperachtig bruin, 
wat aardig contrasteert met de randdoorns. Soms treft men wel eens 
exemplaren aan met 2 of zelfs meer gehaakte middendoorns per areool. 
Het aantal randdoorns is dan ook wat hoger. De jongere areolen zijn van 
witte wol voorzien.
Deze plant spruit over het algemeen niet en groeit ook niet snel. Toch kan 
deze een doorsnee halen van 1 5 cm en een hoogte van 20 cm. Mijn beide 
exemplaren zijn 5 cm hoog en 6 cm in ©.
Het is een gemakkelijke soort, ook uitstekend voor de beginner en tevens 
zeer geschikt voor de vensterbankcultuur. Eind maart, in april of in mei 
bloeit deze soort met bloemen, die 20 mm lang en idem breed zijn. De 
bloemkleur is overwegend crèmewit, met een roodachtige middenstreep 
over de bloemdekblaadjes. De stijl en de stempel zijn magentakleurig, de 
meeldraden wit en de helmhokjes, waarin het stuifmeel geproduceerd 
wordt, lichtgeel.
Uit zaad is het gemakkelijk te kweken en gelukkig maar, omdat de plant zelf 
praktisch nooit spruit.
Ondanks het feit dat het in cultuur een pretentieloze plant is, moeten we 
voor een ding oppassen. Namelijk dat we bij het begin van het groeiseizoen 
niet direct te ruim water geven. Anders ontstaat er in het plantelichaam een 
te sterke sapstuwing, die soms door de tuberkels heenbreekt.
Het witte melksap stolt dan vervolgens, zodat er na indroging van die on
ooglijke korrels gestold sap achterblijven. En die moet men beslist niet ver
wijderen: dat veroorzaakt anders wondjes, met alle kans op infecties. 
Deze soort kent een groot verspreidingsgebied, zich uitstrekkend over de 
Mexicaanse staten Hidalgo, Queretaro en San Luis Potosf.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Praktijkervaringen met lavagruis

P. DEKKER

Vorig jaar kreeg ik van de Fa. Rook in Krimpen a/d IJssel het verzoek proe
ven te nemen met door hen voor dit doel beschikbaar te stellen lavagruis. 
Het produkt was volgens een bijgevoegd schrijven al eerder op cactussen 
toegepast, en wel in de botanische tuin in Tübingen, die daarmee zeer goe
de resultaten bereikten. Nu is experimenteren voor mij een van de meest



aantrekkelijke kanten in onze hobby, en zelfs al zou me dit wat planten 
kosten, dan nog zou ik dat er graag voor over hebben. Uiteindelijk telt bij 
een experiment enkel het resultaat, en het is eenvoudig onmogelijk iets te 
bereiken zonder uitgebreide proeven te nemen op onze planten, en dat op 
elk gebied.
De lava kwam binnen, het leek meer op lavagruis en had een korrelgrootte 
van 1-4 a 5 mm. Overigens heel wat zwaarder dan grond, en vooral als 
het substraat vochtig is, is dat zeer goed waar te nemen. Gaan we er van 
uit dat deze lava in een waterverzadigde oplossing 1 200 kg per m3 weegt, 
dan is het wel duidelijk dat het beduidend zwaarder is dan normale aarde. 
In december vorig jaar werd de lava gebracht, precies de tijd waarop ik 
mijn planten verpot indien dat noodzakelijk is. Ik weet wel dat dit tegen de 
algemene richtlijnen is die in de meeste boeken over onze hobby worden 
aanbevolen, maar ik doe dit al jaren en ben nog nooit planten kwijtgeraakt 
bij deze methode. Integendeel; ik durf zelfs te zeggen dat deze vele voorde
len heeft.
Mijn planten waren twee jaar geleden verpot, dus werd het tijd om ze om 
te gaan planten, en hierbij het wortelgestel eens grondig na te zien op 
eventuele aantastingen door wortelluis. Alle planten werden uit hun potten 
gehaald, de aarde voorzichtig van de wortels afgeschud en daarna verwij
derd. Ook de aarde op de bodem van het tablet waarop de potten staan, 
werd de tuin in gebracht.
Nadat het tablet verder goed schoon was gemaakt heb ik een dun laagje la
va hierop aangebracht en ben daarna aan het verplanten gegaan, en dat in 
100% lavagruis. In totaal is zo'n 3 vierkante meter in deze lava gezet, de 
potten staan op een ondergrond van hetzelfde substraat, zodat bij een 
eventueel doorwortelen van de planten de resultaten toch zuiver zouden 
blijven. Het betrof een 3 50 planten, klein en groot, jong en oud, geënt, van 
allerlei geslachten, dus een zo breed mogelijke opzet. Het verpotten zelf 
heb ik wat voorzichtig gedaan i.v.m. het vrij scherpe karakter van deze la
va, en ze werd dus niet om de planten aangedrukt zoals we dat met nor
male aarde meestal doen. Maar door het gewicht er van stonden de plan
ten toch stevig in de potten nadat de lava er omheen was aangebracht, en 
het geheel maakte een nette en zuivere indruk.
Naast deze proef heb ik nogmaals een zelfde oppervlakte aan cactussen 
verpot, maar nu in 50% lava en 50% normale aarde, zoals ik die altijd ge
bruik.
Deze aarde bestaat uit 60% goed verteerde bladaarde, 40% Mechelse klei 
en enkele handen vol gravel of panslag.
De bodem van het tablet kreeg nu een aankleding van normale grond, dat 
is in dit geval gewone tuinaarde. Ook hier weer een zo groot mogelijke ver
scheidenheid aan planten van allerlei geslachten, zowel groot als klein, 
geënt en ongeënt, maar wel zoveel mogelijk gelijkwaardig aan de eerstge- 
noemden die in 100% lava stonden.
Hoewel in het hartje van de winter verpot is, is van de planten die ik zuiver 
lava heb gezet, er geen enkele verloren gegaan. Van de planten in 50% la
va slechts een tweetal, dus een te verwaarlozen aantal.

Het voorjaar kwam dit jaar vrij vroeg, in maart stonden al heel wat planten 
in bloei, al wil ik daar dan wel bij vermelden dat de temperatuur in mijn kas 
gedurende de winter tussen de 1 2 en 1 5°C. wordt gehouden. Bij zonnige 
dagen in de laatste helft van februari wordt er geneveld, teneinde de plan
ten uit hun winterslaap te halen. Zodoende had ik in het vroege voorjaar



heel veel bloei; tevens een gevolg van het 's winters verpotten, aangezien 
ze dan niet verder inschrompelen.
Wat de watergift betreft heb ik er geen rekening mee gehouden dat ze in 
een ander substraat dan grond stonden, soms leken ze me wel erg droog 
en voelde de lava aan als beton, maar de planten voelden er zich kennelijk 
prima in, groeiden en bloeiden goed en toonden een gezond uiterlijk en een 
mooie bedoorning. In totaal heb ik de planten die in de 1 00%  lava stonden 
viermaal een voedingoplossing gegeven, de overige niets. En ze staan er 
nog allemaal prima bij, zodat ik mag zeggen zeer tevreden te zijn over dit 
substraat als plantmiddel voor onze cactussen. Vooral de behaarde soor
ten, als Espostoa, Cephalocereus, Oreocereus e.a. lijken op deze lava uit
stekend te gedijen, van deze planten lijkt de groei forser en de bedoorning - 
oftewel beharing - mooier dan bij het gebruik van aarde.
Overigens kan ik niet zeggen dat het verschil tussen de planten in 1 00%  
en 50%  lava opvallend groot is; mogelijk wordt dat later wat duidelijker. 
Vanzelfsprekend heb ik eveneens de gelegenheid te baat genomen om uit
gebreid proeven te nemen met het bewortelen van stekken, planten die om 
de een of andere reden van hun entstam af waren geraakt, enz. enz. Ook 
hierbij de gebruikelijke goede resultaten. Zo had ik bijv. een Sulcorebutia 
arenacea die maar geen knoppen toonde; wat me vreemd voorkwam om
dat hij andere jaren voortreffelijk had gebloeid. Bij het uit de pot nemen - hij 
stond in normale aarde - bleek dat het een of ander ongedierte zich aan de 
plant had vergrepen en deze totaal had uitgehold, zodat slechts een omhul
sel met dorens van een cm of drie dik was overgebleven. Enten was dus 
amper haalbaar, temeer daar het een oudere plant betrof, en ik op dit mo
ment geen stammen aan de groei had die daarvoor geschikt waren.
Dus maar geprobeerd hem te bewortelen op lava; binnen een maand zat hij 
vast en had wortels gevormd. Hij heeft uiteraard niet meer gebloeid maar 
heeft nu een fors wortelgestel en de groei is de hele zomer door goed ge
bleven. Stekken van allerlei soorten cactussen vertoonden een zelfde beeld, 
ook deze bewortelden zonder uitzondering goed in het lavagruis.
Ook op het gebied van de andere sukkulenten heb ik nog wat proeven ge
nomen, maar op een te kleine schaal dan dat ik daar conclusies aan kan 
verbinden.
Overigens heb ik daarover evenmin klachten, hoewel ik Lithops, Conophy- 
tums, Euphorbia's, Stapelia-achtigen, Crassula's, Haworthia's en vele 
andere vetplanten in dit substraat heb opgepot. Mogelijk dat iemand die 
gespecialiseerd is in de andere sukkulenten hierover nog eens een boekje 
open wil doen in de toekomst!

Een andere zaak is het bewortelen van stekken van de Peireskiopsis. Dat 
kan bij een minder gunstig voorjaar en zomer wel eens problemen opleve
ren, en erg lang duren eer ze goede wortels hebben gevormd en geschikt 
zijn voor het enten. Mijn werkwijze bij deze tak van onze hobby was tot nog 
toe als volgt: het afgesneden stekje van de Peireskiopsis in brassicol super 
dopen en dit vervolgens in natte aarde oppotten. Dat ging vrijwel zonder 
verliezen, maar het duurde vaak te lang. In deze lava heb ik de afgesneden 
stekjes in een bak naast elkaar gezet, zonder ze eerst in de brassicol te do
pen, en met een prima resultaat.
Het bewortelen verliep erg vlot en zonder verliezen; veel vlugger dan ik had 
verwacht. Bij het daarna oppotten in potjes met normale aarde evenmin 
verliezen; de plantjes groeiden praktisch zonder onderbreking door en kon
den al na een zeer korte tijd voor de entingen worden gebruikt.
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HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f  30,- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
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HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 a f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,-; bij bestelling van 
20 of meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vostermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt t 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

LEZINGEN PATER A.B. LAU
De bekende pater Alfred B. Lau uit Mexico komt deze zomer naar Europa, onder andere om
het I.O.S. congres bij te wonen. Hij zal dan tevens een aantal lezingen verzorgen. In
Nederland zijn de volgende avonden georganiseerd:
donderdag 30 september te Dordrecht
vrijdag 1 oktober te Gouda
zaterdag 2 oktober in de afd. West-Brabant
zondag 3 oktober te Venlo
maandag 4 oktober te Zwolle
In het volgende nummer van Succulenta zal hierop uitgebreid ingegaan worden.

NIEUW TIJDSCHRIFT
Het secretariaat ontving een present-exemplaar van het nieuwe tijdschrift "Tuin & Plant” , 
hetgeen een voortzetting van "Siertuin en Kamerplant” . De abonnementsprijs voor dit 
tweemaandelijks blad is t 24,50.
Indien wij centraal 15 abonnementen kunnen doorgeven, kunnen wij ten behoeve van onze 
bibliotheek een gratis abonnement krijgen. Ik verzoek U dan ook, dat als U zich wilt 
abonneren, dit via het secretariaat te willen doen.

L. Bercht, secr.

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!
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EVENEMENTEN

21 aug. 
21-22 aug. 
28 aug.
4 sept.
11 sept. 
11-13 sept. 
25-26 sept.

Ruilbeurs te Roosendaal
Tentoonstelling afd. Noord- en Midden-Limburg in de Jochum-Hof 
Ruilbeurs van het Oosten 
Ruilbeurs te Nijmegen 
Ruilbeurs van het Noorden
Flora-show "Bloem & Tuin” in de Expohallen te Roeselaere (B). 
3LK te Hengelhoef

Programma Grusonia
13 aug. : Lezing door de heer Vanaverbeke over Chileense cactussen.

Samenkomst: zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout. Aanvang: 20.00 
uur.

RUILBEURS AFD. WEST-BRABANT

Op zaterdag 21 augustus houdt de afdeling West-Brabant weer zijn ruil- en verkoopbeurs. 
De plaats is het Norbertus College aan de Lyceumlaan 10 te Roosendaal, hetgeen onge
veer 3 minuten lopen is vanaf het station. De aanvang is gepland om 14.00 uur.

RUILBEURS VAN HET NOORDEN

Zaterdag 11 september is het weer zover. Dan houden wij, afdeling Delfzijl, Groningen en 
Hoogeveen, weer onze Ruil- en Verkoopbeurs in het "Sprookjeshof” te Zuidlaren. 
Voortbouwend op het succes dat wij al reeds 6 jaar hebben op deze zaterdag in septem
ber. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een "cactusfeest” . Aanvang 12.00 uur, einde 
17.00 uur.
De toegang is voor iedereen gratis, dus ook geen tafelhuur of reservering.

L.J. van Duinen, Winschoten. Secr.

TUINCENTRUM ”ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING

5 Hoya’s voor f27,50

Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f 3,50.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277
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RUILBEURS VAN HET OOSTEN

28 augustus 1982: Ruil- en verkoopbeurs van de afdeling IJsselstreek in de Hanzehof te 
Zutphen. Aanvang 11.00 uur, einde 15.30 uur.
Het is mogelijk van te voren tafelruimte te reserveren (tot 7 aug.). Daartoe vult U op een 
girokaart of een bankcheque het bedrag van f 3,--, het aantal gewenste meters en Uw 
handtekening in. Verder niets invullen. Zendt Uw kaart of cheque aan: A. Melcherts, 
Molenstraat 82A, 7581 BR Losser. Na ontvangst zenden wij U een reserveringsbewijs. De 
tafelhuur a f 2,50 per meter wordt op de beurs geïnd.

Beurscommissie afd. IJsselstreek

o

V)

INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTEN MARKT TE NIJMEGEN

Zaterdag 4 september 1982 zal de afdeling Nijmegen e.o. van "Succulenta” voor de vijfde 
maal haar jaarlijkse internationale cactus- en vetplantenmarkt houden. Ditmaal zal de 
markt plaatsvinden in de zalen van het KOLPINGHUIS, Smetiusstraat hoek Nassausingel 
te Nijmegen, in het centrum van de stad.
Het gebouw ligt op zeer korte afstand van het N.S. station, waar in de buurt ruimschoots 
parkeergelegenheid aanwezig is, eveneens op zeer korte afstand van het wegenknooppunt 
K. Karelplein.
Voor de liefhebbers die tafels gereserveerd hebben zijn de zalen open om 8.30 uur, de 
markt worden geopend om 9.30 uur en hij duurt tot ± 17 uur. Consumptie’s zijn in de 
zalen verkrijgbaar.
Om verzekerd te zijn van de benodigde tafel(s) verzoeken wij U ons op te bellen, ’s avonds 
vanaf 18 uur tot ± 21 uur: 08860-1932 b.g.g. 08813-2362.
Wij hopen talrijken van U op de 5e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te ontmoeten 
te Nijmegen en zeggen U: tot ziens aldaar!

Namens de marktcommissie, 
J.M. Reijnen, de Chamillylaan 33, 

5361 LH Grave
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VERSLAG 4e RUILBEURS AFD. FRYSLAN

Op zaterdag 24 april 1982 mocht de afd. Fryslan haar deuren voor de 4e keer openen. Deze 
keer was de locatie rest. Prins bij de Frieslandhal te Leeuwarden. Deze locatie was groter 
en gunstiger gelegen dan onze vorige locatie.
Wij mochten op deze dag dan ook ruim 4000 gasten ontvangen, hetgeen een gezellige 
drukte was. Ook degenen die planten meebrachten, lieten deze spoedig van eigenaar ver
wisselen.
Om 16.30 uur werd de beurs gesloten, omdat iedereen zijn planten kwijt was en men het 
nieuw aangeschafte materiaal thuis beter kon gaan bezichtigen en zonodig van pot gaan 
verwisselen. Naar wij menen was iedereen tevreden, want er was practisch geen plant 
meer over.
Hopende volgend jaar bij onze 5e ruilbeurs U weer te mogen ontvangen en het weer tot een 
succes te maken, danken wij iedereen voor hun medewerking.

A.M. de Ruiter, 
secr. Ruilbeurscommissie

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,-  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Eigenlijk zijn wij gespecialiseerd in 
orchideeën, maar wij zijn ook gek op 
tillandsia's!

Daarom bieden wij over de 100(!) ver
schillende soorten tillandsia’s aan, 
waarvan wij reeds een 60-tal sooren in 
kuituur hebben.

Vraag onze gratis prijslijst aan!!! 

Openingsuren:
di - do - vrij - za van 10 tot 18 uur.

D. & D. Bruyninckx - De Langhe
O.L. Vrouwestraat 58, B-2070 Ekeren, 
België - Tel.: 031-410859

(vanaf 14 aug. 03-5410859)

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

Karlheinz Uhlig
Kakteen
053 Kernen i.R.
Rom m elshausen u
W .-Duits land L ilie ns trasse  5

A a n v u llin g  p la n te n li js t  1982/83

DM DM
A r io c a rp u s  fu rfu ra c e u s 2 5 ,-  - 3 5 ,-
A rro ja d o a  rh o d a n th a 6 , -  - 1 0 ,-
A u s tro c e p h a lo c e re u s  p u rp u re u s 8 0 ,-  - 9 0 ,-
B u in in g ia  p u rp u re a 3 5 ,-  - 4 5 ,-
C o p ia p o a  b a rq u ite n s is 7 , -  - 1 0 ,-

h y p o g e a e 7 ,-  • 1 0 ,-
w a g e n k n e c h tii 8 , -  - 1 0 ,-

B e d r ijfs v a k a n t ie  6-31 ju l i  1982.

V A N  S P IJK  

uw d r u k k e r
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LIJST VAN AFDELINGSSECRETARISSEN PER 1 JULI 1982

De Achterhoek

Amersfoort
Amsterdam

Arnhem
Brabant-Belgiè

Mevr. J. Zwiebel-Bults, Merelstraat 44, 7102 AN Winterswijk. Tel.: 
05430-12013.
J.J. v. Twuijver, P.C. Hooftplein 29, Harderwijk.
F. Triep, Joris v. Andringastr. 4(2), 1055 VX Amsterdam. Tel.: 020- 
847108
Mevr. E. v. Die, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579
J. Claesen, Eendekkerlaan 22, B-1150, St. Pieters-Woluwe, België.
Tel.: 770.13.22.

Delfzijl en Omstreken K.W. Oostland, A. Eppenstraat 9, 9902 HA Appingedam
Dordrecht
Eindhoven

Fryslan

Chr. Popijus, Zuidendijk 553, 3329 LD Dordrecht. Tel.: 078-141373 
Mevr. J. v.d. Ven-v. Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle. Tel. 
04905-1207.
D. v. Wieren, De Foute 18, 9202 TS Drachten. Tel.: 05120-19697

Gorinchem-Den BoschM.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen. Tel

Gooi- en Eemland
073-421972
J.A. van Zandvoort, J. v. Campenlaan 5, 1222 KB Hilversum. Tel.:
035-856581

Gouda en Omstreken Mevr. C.A. v.d. Burg-Boere, Zuid Linschoterzandweg 32, 3425 EM

Groningen

Haarlem
Den Helder

Hoeksche Waard
Hoogeveen
Kennemerland

Snelrewaard. Tel.: 03486-2568
W.M. de Boer, Dierenriemstraat 76, 9742 AJ Groningen. Tel.: 050- 
713714.
H.J. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem
Mevr. J. v.d. Schoor-Abbenes, Landmetersweg 41, 1785 HA Den 
Helder. Tel.: 02230-31815
J.A Rovers, Buitendijk 7, 3292 LA Strijensas
Mevr. T. Schaper, Kanaalweg 10, 9422 BA Smilde
Mevr. M. de Jonge-Postma, Pieter Houtkooperhof 10, 1944 PL Be-
verwijk.

Leiden en Omstreken A.Th.J. v.d. Aart, Leliestraat 20, 2371 NC Roelofsarendsveen. Tei

Noord- en Midden- 
Limburg

01713-3020
J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo. Tel.: 077-10502

Noord-Oostpolder
Nijmegen

Rotterdam
Rijn- en Delfland 
Tilburg
Utrecht
Voorne, Putten en
Rozenburg
West-Brabant

West-Friesland

IJsselstreek

Zaanstreek

Zeeland

Zuid-Limburg
Zwolle

F.H. Strating, Vaartweg 26, 8311 AA Espel. Tel.: 05278-1495
Mevr. L. Hendriks, v. Langeveldstraat 33, 6521 MH Nijmegen. Tel.: 
080-224174
J. Weijts, Tagoreplein 25, 3069 PA Rotterdam. Tel.: 010-348350
P. Schrama, Ocarinalaan 65, 2287 SC Rijswijk. Tel.: 070-933907
F. v. Hest, Bellinistraat 243, 5049 CE Tilburg. Tel.: 013-551768
H.J. v. Dijk, Dr. Brevéestraat 61,3981 CG Bunnik
M.A. Wagemaker, Duindoornstraat 27, 3222 XD Hellevoetsluis. Tel.: 
01883-12357
Mevr. B. Goos-Koevoets, O.L. Vrouwestraat 48, 4738 SW Zegge. 
Tel.: 01650-53230
Mevr. L. Dekker, S. Koopmanstraat 220, 1693 BM Wervershoof. 
Tel.: 02288-2379
Mevr. G. Lucas-Hermsen, Europaring 58, 7641 DB Wierden. Tel.: 
05496-4128
Mevr. A. Hoekstra-Tuyn, Clusiusstraat 12, 1504 HH Zaandam. Tel.: 
075-350322
Mevr. A. Riede-Ouwehand, Leliestraat 72, 4461 PH Goes. Tel.: 
01100-15799
G. H. l’Ortije, Mesweg 13, 6336 VS Hulsberg.
Mevr. den Hollander-Huang, Waver 13, 8032 AD Zwolle. Tel.:
05200-39413

Algemeen of verspreid B.M.J. v. Os, Joseph Israelslaan 40, 6813 JE Arnhem 
wonende leden
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VRAAG EN AANBOD

Opgaven voor het septembernummer moe
ten uiterlijk op 15 aug. bij mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties de liefhebberij betref
fende worden opgenomen.

Af te halen: tegen geringe vergoeding: 
Echinopsis hybride (goed te gebruiken als 
entstam). L.H. Rademakers, Kerkstraat 
199, 6006 KN Weert. Tel.: 04950-33989.

Kontakt gezocht met andere gymnocaly- 
ciumliefhebbers om eventueel mijn namen
register aan te kunnen vullen en ook om 
mijn/en wellicht uw verzameling via ruilen 
om niet of kopen uit te breiden. Jan Blom- 
mert, Lawickse Allee 194, Wageningen. 
Tel.: 03870-11851.

BEGINNERS OPGELET!

100 verschillende cacteeën

voor f 350,--
na storting op giro 2252974 t.n.v.

Cactuskwekerij Lakerveld
Lakerveld 89 • Lexmond-Tel. 03474-1718

Contacten gezocht: Mijn specialiteit is Dis- 
cocatussen en ik zou graag willen corres
ponderen met andere liefhebbers van dit 
geslacht met de bedoeling te komen tot ruil 
van kweekmateriaal en de uitwisseling van 
cultuurervaringen. Ik bezit ongeveer 25 
Disco-species. Correspondentie in het Ne
derlands; U krijgt antwoord in het Afri
kaans. At de Lange, Greenstraat 55, Park- 
town Estates, Pretoria, Republiek van Zuid- 
Afrika.

Ik heb besloten mij te specialiseren in 
Parodia’s. Gevraagd derhalve jonge planten 
van dit geslacht. Onkosten worden ver
goed. J. Brassé, Bogerd 21, 2922 EA Krim
pen a/d IJssel. Tel.: 01807-11807.

Wegens inkrimping verzameling cactussen 
en vetplanten te koop. Mevr. M. Bonefaas, 
Hoofdweg 201, 9695 AG Bellingwolde. Tel.: 
05973-1793 's avonds tussen 7-8 uur.

Gezocht: Succulenta 1979 nr. 8, 1975, 1974, 
1973, 1972 nr. 10, alles vóór 1972 (niet 
I.T.S.L. 1967); Cactus 1971; Cactusweelde 
1965, alles vóór 1960; Dodonaeus: alles 
behalve jg. 2-3 (1964-’65); geënte planten of 
andere cultuurplanten van de geslachten: 
Navajoa, Neogomesia, Obregonia, Ence- 
phalocarpus, Ariocarpus-, Roseocactus, 
Uebelmannia, Blossfeldia, Lophophora 
lutea texana. Aanbiedingen met prijs aan 
D. van den Abbeele, Putsesteenweg 52, 
B-2820 Bonheiden, Belgié.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

hobbybenodigdheden
boeken

Bent U iemand
die een goedkope leverancier zoekt voor uitgebreide en nuttige kweekbeno- 

digdheden?
die zich interesseert voor informatieve of rijk geïllustreerde cacteeën- en ande

re bloemenboeken?
die graag in alle rust thuis uitzoekt, wat U nodig hebt?
dan moet U beslist onze uitvoerige lijsten met goedkope aanbiedingen aanvra-

g e n '  Wij verheugen ons op iedere aanvraag
Jörg Kopper Locktinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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INGEZONDEN
Naar aanleiding van het verslag van de afd. IJsselstreek in het juninummer jl. zou ik 
gaarne het volgende willen zeggen.
Gezien de vele verontwaardigde reacties van Succulentaleden die wij mochten ontvangen 
weten wij dat het gelukkig anders is dan Mevr. G. Lucas-Hermsen beweert.
Kennelijk hadden deze "liefhebbers” hun ogen in hun zak toen zij in no time eventjes langs 
circa 10.000 planten renden w.o. diverse zeldzaamheden zoals Sclerocactus, Arrojadoa, 
Uebelmannia, etc.
Als zo’n groep bij het verlaten van de kwekerij dan nog lief en aardig in je gezicht doet om 
daarna hun gal te spuien in het excursieverslag en dan ook nog voor een dubbeltje op de 
eerste rang wil zitten, verwachten en hopen wij dat zulke zogenaamde liefhebbers in het 
vervolg mijn kwekerij voorbij zullen gaan.

Hoogachtend, 
J. Biesheuvel 

Cactuskwekerij "Lakerveld” 
Lexmond

ARBEITSKREIS FÜR 
MAMMILLARIENFREUNDE

(AfM)
Interesseert U zich voor Mammillaria’s? 
De AfM biedt U een tijdschrift met 6 afle
veringen per jaar, waarin talrijke foto’s, 
artikelen en veel informatie. Verder heeft 
de AfM instellingen voor de bemiddeling 
van zaden, stuifmeel, planten en bezit het 
een bibliotheek en een diatheek. 
Jaarabonnement DM 35,-, entreegeld DM 
20,-.
Voor inlichtingen en aanmelding wendt U 
zich tot Rainer Pillar, Klaus Stürmer- 
strasse 13, 4500 Osnabrück, BRD.
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Proeven met zaaien vielen min of meer in het water, omdat ik in één bak 
zowel vetplanten als cactussen had gezaaid. De vetplanten moeten al vrij 
vlug na hun opkomst de gespannen lucht kwijt, dus de bak op lucht!
De lava droogde dientengevolge vrij snel uit aan de oppervlakte, met het 
gevolg dat de cactussen die net begonnen te ontkiemen, verdroogden. 
Eigen schuld, achteraf bekeken! Bij het gebruik van plastic zakjes, mijn nor
male manier van zaaien, neem ik aan dat dit eveneens goed zal gaan. Dat 
zal dan dit jaar moeten worden bewezen, want de proeven zijn niet volledig 
zonder dit aspect.
Niet tot uiting is gekomen de verminderde vatbaarheid voor aantasting door 
wortelluis, tijdens het verpotten is me van een aantasting niets gebleken, 
dus is het voor mij niet mogelijk daarover iets zinnigs te zeggen.
Mijn conclusie is dat dit substraat een uitstekende vervangingen vormt voor 
de steeds moeilijker te verkrijgen, en voor ons doel geschikte aarde, en het 
beslist voordelen biedt voor de gebruiker. Het is een schoon produkt en 
geeft geen onkruidgroei zoals aarde; het droogt vrij snel en de wortelhals 
van de plant wordt dus minder vlug aangetast door vocht. Vooral voor 
sommige vochtgevoelige andere sukkulenten, maar toch eveneens voor ve
le cactussen, lijkt dit me toch wel een groot voordeel.
Zelfs de prijs - mits men dit in een wat groter voordeel, dus per vereniging 
of afdeling, en dan liefst los gestort koopt - valt erg mee.

St. Pieterstraat 27, 433 1  ET Middelburg

M atucana  yanganucensis
Rauh et Backbg en M atucana m egalantha Ritt.

F.J. VANDENBROECK

In het gebied van en rond de vallei van de Rio Santa in Noord-Peru, komen 
enkele interessante cactussoorten voor. Het gebied is niet overweldigend 
rijk aan cactussen maar toch komt er een verscheidenheid aan planten voor 
behorend tot de geslachten Oroya, Matucana, Trichocereus, Armatoce- 
reus, Austrocylindropuntia, Mila, Melocactus, Espostoa, Haageocereus en 
Neoraimondia. De rivier vindt haar oorsprong op ongeveer 4200 m hoogte

De vallei van de Rio Santa in de buurt van Caraz op 2 2 0 0  m.



in de lagune van Conococha en loopt over een afstand van zowat 300 km 
noord-westelijk naar de Stille Oceaan. Boeiend is, wanneer men de vallei 
stroomafwaarts volgt, de volgens het dalende hoogteniveau veranderende 
plantengroei te observeren. De rivier vormt de scheiding tussen de Cordille- 
ra Negra (de zwarte bergketen) die westelijk van de rivier ligt en de Cordil- 
lera Blanca (het witte gebergte) aan de oostzijde van de rivier. Namen die 
gegeven zijn op grond van de overwegende kleur der gesteenten en de 
aan- of afwezigheid van eeuwige sneeuw. Op de punavlaktes van deze bei
de cordillera's komen planten van de geslachten Oroya en Matucana veel
vuldig voor. Oroya vindt men meestal rond 4000 m en groeit gewoonlijk in 
hogere gebieden dan Matucana die tussen 2000 en 4000 meter voor
komt.

Een der bekendste en meest verspreide Matucana-soorten rond het Santa- 
dal is de in 1 9 56 beschreven Matucana yanganucensis Rauh et Backbg. 
De plant werd benaamd naar de Quebrada de Yanganuco, een zijdal van 
de Santavallei in de Cordillera Blanca, waar ze op een hoogte rond 3 500 
m voorkomt. Toen we er de groeiplaatsen bezochten werden we getroffen 
door de grote aantallen kolibri's, die speciaal schenen te worden aangelokt 
door de trossen lange oranje buisbloemen van een struikvormige plant (Em- 
botryum  grandiflorum ). De vogels vlogen voortdurend van de ene bloem 
naar de andere en zogen, schijnbaar bewegingloos zwevend voor de zij
waarts gerichte bloemkelken, met hun lange snavel de nectar uit de bloe
men. Vooral boeiend daarbij was dat ze ook de bloeiende Matucana's be
zochten die op en naast rotsblokken tussen de Embotryumstruiken groei
den. Hierbij was duidelijk dat de uitgesproken zygomorfe (tweezijdig sym
metrische) bloemstructuur met de zijwaarts geopende bloemkelk van het 
geslacht Matucana vooral gericht is op bevruchting door kolibri's. Op an
dere groeiplaatsen van Matucana zagen we nooit zulke aantallen kolibri's, 
die hier kennelijk zo massaal werden aangelokt door de overvloed aan Em- 
botryumbloemen.
Matucana yanganucensis wordt in de literatuur beschreven als een zeer 
variabele plant. De typeplant ziet er volgens Backeberg ongeveer uit als 
volgt: bolrond, ongeveer 1 0 tot 1 5 cm doorsnede, talrijke 1 tot 2 cm lan
ge stevige randdoorns die aanvankelijk geelbruin zijn, later wit; één tot 
twee naaldvormige middendoorns, 2,5 cm lang, geelbruin; bloem tot 6 cm 
lang, roodviolet en met een doorsnede tussen 2 en 2,5 cm.
Daar de plant, zoals vermeld, nogal variabel is, onderscheiden Rauh en 
Backeberg een reeks variëteiten, namelijk var. albispina, fuscispina, lon- 
gistyla, parviflora, salmonea en suberecta. Al deze variëteiten, met uit
zondering van de laatst genoemde, werden gevonden in de Quebrada de 
Yanganuco waar ze door elkaar voorkomen. Ritter ontkent de variëteits- 
waarde van deze namen, juist op grond van het feit dat de planten op de
zelfde groeiplaats gewoon door elkaar te vinden zijn en echte variëteiten 
binnen een soort slechts kunnen ontstaan door een zekere geografische 
isolatie. Men zou hier dus slechts over verschillende vormen van de soort 
kunnen spreken. Daarentegen stelt hij een nieuwe variëteit op nl. var. seto
sa die aan de westzijde van de Cordillera Negra zou groeien. Dat de varia
tiebreedte van de planten groot is, konden we ter plaatse zelf vaststellen 
aan de afmetingen en kleur der bedoorning en bloemen. Merkwaardig was 
wel dat er bij de bloemen verschillende graden van zygomorfie optraden. 
De meeste waren uitgesproken zygomorf met brede elkaar overlappende 
kroonbladeren, andere hadden een neiging tot terugkeer naar een radiaire



Biotoop van Matucana yanganucensis (Quebrada de Yanganuco), samen met verschillende bromeliaceeen

Matucana megalantha 
Ritt. in de vallei 
stroomafwaarts van 
Caraz (2100 m).

Donker bedoornde vorm 
van Matucana yanganucensis 
(Cordillera neg ra, 3800 m).

Foto's van de schrijver.
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Matucana 
yanganucensis 
Rauh & Backbg. 
op de groeiplaats

Foto van 
de schrijver

(=  straalvormige) structuur met bovenwaarts geopende kelk en smalle 
kroonbladeren.
In de Cordillera Negra nabij Huaraz vonden we op een hoogte van onge
veer 3500 m donkerder bedoornde planten met opvallend lange bruin
zwarte middendoorns. Dergelijke vormen waren echter ook, hoewel minder 
uitgesproken, in de Quebrada de Yanganuco te vinden.
Ritter meent dat de door Backeberg in 1956 beschreven soorten en rond 
de vallei van de Rio Santa voorkomende Matucana herzogiana en M atuca
na blancii tot de vormengroep van Matucana yanganucensis behoren. 
Een stuk verder stroomafwaarts, voorbij de plaats Caraz, komt in de diepte 
van de vallei zelf een Matucana voor die qua uiterlijk en bloem wat afwijkt 
van de hoger groeiende vormen van Matucana yanganucensis. De planteli- 
chamen zijn meer verlengd, de bedoorning is fijner en gelijkmatiger, de 
bloem groter en steenrood. Dit is de plant die door Rauh en Backeberg 
werd beschreven als Matucana yanganucensis var. suberecta. Ritter 
maakt er een nieuwe soort van en beschrijft ze als Matucana megalantha. 
Het is een feit dat deze plant in een biotoop groeit dat sterk afwijkt van dat
gene van de hierboven vermelde planten. De planten van de vormenkring 
van Matucana yanganucensis groeien meestal in punalandschappen, en 
dus op grotere hoogten, waar ze in hun biotoop de enige vertegenwoordi
gers van de familie der cactaceeën zijn. Matucana megalantha daarente
gen groeit, doordat hij in de vallei zelf voorkomt, in een merkelijk warmer 
biotoop samen met een verscheidenheid aan planten zoals o.a. Melocac- 
tus huallancaensis, MHa colorea, Espostoa nana, Euphorbia sp., Jatrop-
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ha sp., Armatocereus ghiesbreghtii en verschillende bromeliaceeen. De 
soortnaam "megalantha" betekent ''grootbloemig''. Alhoewel ik verschei
dene planten op de groeiplaatsen zag bloeien, vielen naar mijn mening de 
planten niet op door hun grotere bloemen, vooral daar, zoals reeds be
schreven, de bloemen van de vormen van Matucana yanganucensis nogal 
variabel zijn. Ritter geeft als afmetingen van de bloem 7 5-95 mm tegeno
ver 53-68 mm bij Matucana yanganucensis. Wat bij deze planten inte
gendeel wel eerder opvalt is hun vorm die een neiging vertoont zich in de 
hoogte te strekken en de dichte zilverig grijze bedoorning met verspreid 
staande randdoorns en weinig of niet uitstekende middendoorns. Vermel
denswaard is wellicht ook dat Ritter Matucana megalantha gelijkstelt aan 
Matucana herzogiana var. perplexa Backbg.
Matucana megalantha groeit op dorre stenige hellingen van de vallei van 
de Rio Santa op een hoogte van rond 2000 m, waar de temperatuur over
dag hoog oploopt. Bij ons bezoek aan de groeiplaatsen even ten noorden 
van Caraz bleken op verscheidene plaatsen stukken hellingen afgebrand. 
Talrijke exemplaren van Melocactus huallancaensis en Mila colorea waren 
verkoold of zwaar beschadigd. Dit afbranden leek des te bevreemdender 
daar deze hellingen nauwelijks of niet in aanmerking kwamen voor bewei
ding of enige teelt van gewassen. Wellicht ging het hier alleen om de ver
nietiging van in de ogen der lokale bevolking lastige stekelige ''onkruiden''. 
Matucana yanganucensis en M. megalantha zijn dus planten die in een 
zeer verschillende biotoop voorkomen en qua habitus slechts in beperkte 
mate op elkaar gelijken. Dat sommigen van de planten aparte soorten wil
len maken en anderen slechts variëteiten, doet er niet zoveel toe. Bij een 
eventuele cultuur van de planten houdt men echter wellicht best rekening 
met de verschillende temperatuureisen die ze stellen.

Literatuur:
C. Backeberg: Das Kakteenlexikon.
W. Rauh: Kakteen an ihren Standorten unter besonderer Berücksichtigung ihrer Morphologie und Systematik. 
F. Ritter: Kakteen in Südamerika. Band IV.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen, België

Verslag van de bijeenkom st van de w erkgroep  Succu
lenta van 25  april 1 9 8 2

P.C. LANEY

Even na 10.00 uur opende de heer Rubingh de eerste studiedag van Suc
culenta in zijn kas, waar de 27 aanwezigen konden genieten van de vele, 
vaak zeer oude planten. Na het bewonderen van de kas werd koers gezet 
naar het Dorpshuis "De Berg", waar de eerste kennismaking plaatsvond. 
Hier stelde de heer Zonneveld een lijst van alle, tot nu toe bekende 
geslachtsnamen, met de huidige naam volgens Hunt, ter copiëring beschik
baar. Ook werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld het boekje van 
Hunt "The genera of the Cactaceae", 1967, collectief te bestellen. 
Hierna vond de bespreking plaats van het meegezonden werk betreffende 
de systematiek van de heer A.B. Pullen. Hieruit kwamen de volgende pun
ten naar voren.
1 . Men vroeg zich af, of er geen normstelling voor de determinatie was.
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Hierop werd geantwoord, dat er regels zijn en dat deze zijn vastgesteld 
in de International Code of Botanical Nomenclature. De heer Pullen 
merkte nog op, dat deze regels niet altijd bruikbaar zijn en dat het wel 
eens gebeurt, dat m.n. de prioriteitsregels ontdoken worden.

2. Een andere vraag was in hoeverre bepaalde kenmerken (bijv. de bloem- 
kleur) van belang zijn voor indeling. De heer Zonneveld antwoordde, dat 
een kenmerk voor bepaalde groepen bruikbaar kan zijn, maar voor ande
re niet. In Sempervivum kan de bloemkleur een scheidend kenmerk zijn, 
in Cactussen i.h.a. niet.

3. Het is dikwijls een kwestie van smaak, welke kenmerken men hanteert 
bij een bepaalde indeling.

4. In hoeverre draagt de amateur bij tot een wetenschappelijke benaming 
van de geslachten? Uit de discussie bleek, dat de amateur er niet van 
houdt, wanneer kleine, goed herkenbare groepen op één hoop geveegd 
worden met anderen. De amateur wil weten wat hij heeft. Hij verwerpt 
de indeling van Matucana bij Borzicactus, omdat daarin planten van to
taal verschillend uiterlijk worden samengebracht.

5. De heer Hovens merkt op, dat zelffertiele planten constante kenmerken 
bezitten. Bij bestuiving van Notocactus rutilans komt er altijd rutilans te
rug. Hij vindt, dat juist deze zelffertiele planten nauwkeurig beschreven 
dienen te worden.

6. De oorzaak van het verschil in uiterlijk kan zijn oorzaak vinden in:
a. verschil in genotype.
b. de invloed van het milieu.

7. De heer Zonneveld merkt nog op, dat verworven eigenschappen niet er
felijk zijn. Als men generaties lang bij katten de staart coupeert ontstaan 
geen rassen zonder staart.

Hierna vond het practische gedeelte plaats. Er gingen planten van mevr. 
Heyens, de heer Wagenaar, de heer Laney en de heer Van der Hoeven de 
tafel rond. Hierdoor kwam het gesprek op de matige groei van de Notocac- 
tussen enige maanden na het verpotten. Er werd opgemerkt dat een goede 
lucht-waterhuishouding van belang is voor een goede groei. Er werd dan 
ook aangeraden op steenwolcultuur over te gaan.
Uit de medegenomen planten (voornamelijk importen) bleek nog eens dui
delijk hoe moeilijk het is de planten op naam te brengen, i.v.m. de grote 
variabiliteit.

Na dit praktische gedeelte werd er gesproken over de toekomst van de stu
diedag. Hierin kwam het volgende naar voren:
1 . Meer inzicht te krijgen in de soorten en geslachten.
2. Om dit te bevorderen werden groepjes gevormd, die zich beperken tot 

de studie van één geslacht of onderwerp, te weten:
a) het geslacht Matucana.
b) Van het geslacht Notocactus de uebelmannianaegroep + aanver

wante groepen.
c) Het geslacht Sempervivum.
d) Het geslacht Hymenolobivia.
e) De import van cactussen.

3. De heer Hovens houdt de volgende keer een praatje over de steenwol
cultuur.

4. Er werd voorgesteld een informatieformulier samen te stellen.



5. Een voorlopig bestuur werd samengesteld, bestaande uit de volgende 
personen:
Voorzitter : de heer H. Rubingh
Secretaris : de heer A.B. Pullen
Penningmeester : de heer P. Melis 
Notulist : de heer P.C. Laney

6. De volgende vergadering zal in Soest gehouden worden tijdens het 
weekend van 30 en 31 oktober 1 982.

Leeuwenhoekstraat 42, 1221 AH Hilversum

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, St. Pieters-Woluwe, België

Een onderzoek naar het zaad van Eriocactus  
m et aansluitende hypothese

RONALD WESER

De zaadbeschrijving van Buxbaum ih Krainz' "Die Kakteen”  afl. 1.1.67 
voor het ondergeslacht Eriocactus luidt:
"De zeer kleine zaden worden vanuit een groot basaal hilum in het midden 
waarvan zich de opening van de micropyle bevindt, smaller, ongeveer in de 
vorm van een puntmuts. De testa is donkerbruin met fijne knobbeltjes, bij
na glad.”  Dit klopt zeker voor de "klassieke”  soorten, maar de nieuwere 
vondsten dwingen tot een aanvulling van deze beschrijving.
Eriocactus warasii Ritt. heeft een zwarte testa, terwijl ook Eriocactus 
magnificus Ritt. een zwarte testa heeft die enigszins roodbruin doorschijnt. 
Het zaad is zakvormig met een insnoering achter het licht uitstulpende hi-



Ium, verder naar boven toe is het zaadlichaam breder dan het hilum. Bo
vendien loopt het aan de top niet spits toe, maar rond. Vanaf het middelste 
tot en met het bovenste derde gedeelte zijn de testacellen met steeds gro
ter wordende doornachtige knobbeltjes uitgerust.
Wat nu de beschrijving "testa bijna glad”  betreft: die is stellig onjuist. Bij 
het onderzoek van zaden van Eriocactus grossei vielen mij allereerst enke
le beschadigde korrels op. Bij nauwkeuriger beschouwing bleek het slechts 
om beschadigingen van een zachte, doorzichtige cuticula (huidje) te gaan. 
Deze cuticula hecht zeer vast aan de testa en is ondanks haar doorzichtig
heid slechts moeilijk zonder beschadiging van de testa te verwijderen. Op 
die plaatsen waar het lukte de cuticula weg te nemen, waren de testacellen 
vrij te zien en duidelijk convex (bol) en glanzend.
Het feit dat Eriocactussen een vastzittende cuticula vormen is taxonomisch 
belangrijk omdat ze dit kenmerk gemeen hebben met de ondergeslachten 
Malacocarpus, Neonotocactus en verder ook met de sectie Uebelmannia- 
nae Havl. van het ondergeslacht Notocactus binnen het verzamelgeslacht 
Notocactus sensu Buxb. Intussen kon ik behalve bij E. grossei ook bij E. 
magnificus, E. leninghausii var. longispinus (volgens Ritter synoniem met 
E. leninghausii var. minor) en E. claviceps deze cuticula vaststellen, terwijl 
verder onderzoek bij de resterende soorten nog zal volgen.
De zaadvormen leiden naar mijn mening tot de volgende hypothese: binnen 
het ondergeslacht is E. magnificus zonder twijfel een zonderling; habitus, 
bloemen en ook het zaad laten dat zien. Samen met E. warasii is hij de 
oostelijkste vertegenwoordiger en met deze soort heeft hij nog andere be
langrijke kenmerken gemeen zoals het geringe aantal ribben en de zwart 
gepigmenteerde testa. Men zou deze twee als de oorspronkelijkste van het 
ondergeslacht kunnen beschouwen. Wanneer men de ontwikkeling van de 
zaadvormen in verbinding brengt met de verschillende groeiplaatsen, dan 
moet men tot een verbreiding in westelijke en noordelijke richting conclude
ren.
De dichtstbij gelegen groeiplaats zou die van E. leninghausii met zijn varië
teit minor zijn, waarvan het zaad een gelijke, gerekte bouw heeft als bij E. 
warasii, alleen de donkere pigmentering ontbreekt. Bij deze soort is het 
zaad dus al tot rijping gekomen alvorens de volledige pigmentvorming is af
gesloten en we zien hier een stap voorwaarts in de evolutie. De volgende 
groeiplaats is die van E. claviceps, waarbij de bouw van het zaad al korter 
en gedrongener is. In de nieuwbeschrijving noemt Ritter de zaden zwart, 
hetgeen hij in zijn werk "Kakteen in Südamerika" Band 1 , blz. 1 54 af- 
zwakt tot "bijna zwart". Mij zijn echter slechts donkerbruine zaden van de
ze soort bekend. Deze donkerbruine zaden zijn in elk geval kiemkrachtig, 
waarmee bewezen is, dat ook hier het rijpingsproces eerder is voleindigd 
dan de pigmentering. Natuurlijk is het niet uitgesloten, dat ook na de rijping 
van het zaad de pigmentvorming nog verder kan gaan, hetgeen echter 
niets verandert aan de in de ontwikkelingsgeschiedenis progressieve 
"vroegrijpheid".

Verder naar het noorden bevindt zich de groeiplaats van E. schumannia- 
nus volgens Berger in Noord-Argentinië en in Paraguay. De zaadstructuur 
lijkt geheel op die van E. claviceps en E. leninghausii. Nog verder naar het 
noorden vinden we E. grossei en zijn variëteit aureispinus, E. nigrispinus 
en volgens Ritter E. amplicostatus evenals volgens Buining nog E. schu- 
mannianus. Verder onderzoek moet stellig de verwarring rond E. ampli
costatus en E. schumannianus ophelderen, welk onderzoek ondersteund
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Zaad van 
Eriocactus grossei



dient te worden door veldwerk. Mij zijn zaden en planten van Ritters E. am- 
plicostatus nog onbekend, zodat ik moet afgaan op Ritters verwijzing naar 
Buinings bijdrage in Succulenta 1 970, blz. 1 73-1 78. Wat aldaar door Bui- 
ning als E. schumannianus beschreven en afgebeeld werd is dus identiek 
met Ritters E. amplicostatus. Op dezelfde plaats worden ook zaadtekenin- 
gen van E. nigrispinus getoond. Belangrijke verschillen van de zaadstruc- 
tuur, ook ten opzichte van oude, in Europa gecultiveerde "zaaddragers" 
van E. schumannianus zijn nauwelijks te constateren. Het is verder interes
sant, dat deze soorten uit Paraguay, inclusief E. grossei, op een relatief 
klein gebied bij elkaar groeien, wanneer men de ver uit elkaar gelegen 
groeiplaatsen van de Braziliaanse soorten daarmee vergelijkt. In Brazilië 
groeien alleen E. magnificus en E. warasii in eikaars buurt. Aangenomen 
moet worden, dat hier een nieuw ontwikkelingscentrum ontstaan is, mis
schien is zelfs zoiets als een stap in de evolutie aan de gang, hetgeen de 
ontstane verwarring zou kunnen verklaren. Een argument daarvoor zou de 
zaadvorm van E. grossei kunnen zijn, die verreweg de kleinste zaden in het 
ondergeslacht heeft, hetgeen in het bijzonder door verkorting van het zaad- 
lichaam in het oog valt. Interessant is ook, dat juist bij deze soort de cuticu
la erg gemakkelijk loslaat. E. grossei zou dus als het voorlopig jongste lid in 
de geschiedenis van de Eriocactussen gezien moeten worden.
Maar terug naar E. magnificus: heeft hij nu zijn Braziliaans-atlantische bu
ren alleen de verbreiding en evolutie van het hele ondergeslacht overgela
ten, of is hij zelf een standplaatsgetrouwe afstamming van E. warasii, of 
zijn beide restanten van twee verschillende lijnen in een centrum, dat voor
heen rijk was aan vormen, of...?
Literatuur:
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F. Buxbaum, in Krainz' Die Kakteen, Gattung Notocactus
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(Adres b ij redactie bekend)
Vertaling: S jef Theunissen

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten 32 - 6, Juni 1981 
De omslagfoto van dit nummer toont Piaranthus pulcher in bloei.
De cultuur van Epiphyllum chrysocardium  wordt in een uitvoerig artikel van de hand van Eck- 
hard Meier behandeld. G. Hufnagel geeft praktische tips over het enten van Ariocarpus- 
zaailingen. Jan Riha publiceert Neolloydia grandiflora var. robusta, afkomstig uit het zuiden 
van de Mexicaanse staat Nueva Leon. Melocactus salvadorensis wordt in woord en beeld 
voorgesteld door J. Kopper. Udo Kohier wijdt een beschouwing aan het geslacht Blossfeldia. 
Een zonderlinge kleurafwijking bij Lobivia durispina wordt gerapporteerd door P. Riesener. On
der de titel "Echinocactus v iereckii" wijdt Robert Haas een artikel aan de plant, die o.a. als 
Thelocactus, Gymnocactus en Neolloydia in de-fiteratuur voorkomt.
Dr. G. Wolsky uit Leningrad vertelt het één en ander over de cactusliefhebberij in de Sovjet
unie. Astrophytum niveum  en A. crassispinum worden vergeleken en besproken door J. Bu- 
sek. Tenslotte wijdt W. Kircher een artikel aan Stapelia glanduliflora, een ''aasbloem zonder 
geur".

Kakteen und andere Sukkulenten 32 - 7 ,  Juli 1981.
Het titelblad van deze aflevering wordt gesierd door een kleurenfoto van Lobivia pentlandii 
(Hooker) Br. & R.
Clarence Horich bericht over de natuurlijke groeiplaats van de epifytische Weberocereus tunil- 
la (Weber) Br. & R., een soort, die endemisch is in de tropische regenwouden van Costa Rica. 
Naar aanleiding van de veroordeling door de rechter van een Duits cactusliefhebber, die plan
ten meebracht uit Mexico, bespreekt Hans Joachim Hilgert de merites van de besluiten van de
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Conventie van Washington met betrekking tot de bescherming van wilde planten.
Eckhard Meier bespreekt Cryptocereus anthonyanus Alexander en zijn hybriden. Schlosser en 
Brederoo publiceren een nieuwe Notocactus: Notocactus megalanthus. Ewald Kleiner 
bespreekt in deze aflevering van zijn serie artikelen voor beginners het 's zomers buiten kwe
ken van succulente planten. Werner Brügel laat in een bijdrage zien, hoe vele wilde planten op 
de standplaatsen uitgeroeid worden.
Een Ariocarpus trigonus (Weberl K. Schumann met een afwijkende roze bloemkleur wordt in 
woord en beeld voorgesteld door Werner van Heek. Desmond T. Cole wijdt een bijdrage aan 
het geslacht Trichocaulon N E. Brown.
P. Braun en G. Heimen vertellen hun ervaringen tijdens een expeditie in Brazilië in 1979. 
Besprekingen van recente literatuur completeren dit nummer.

Kakteen und andere Sukkulenten 32 8 Aug 1 981
Een afbeelding van een bloeiende Hoodia currori (Hooker) Decaisne siert de voorplaat van dit 
nummer. Rudolf Schmied levert een bijdrage over Pachypodium baronii var. windsori 
(H. Poiss). M. Pichon. Beatrice Potocki-Both wijdt een artikel aan de cactussen, die verwilderd 
voorkomen in Zwitserland. Het zal geen verbazing wekken, dat het hier vnl. om Opuntia's 
gaat.
Een artikel van wijlen Prof. Buxbaum handelt over de aantasting door slijmzwammen van cac- 
tusbloemen.
Weskamp vervolgt zijn serie over de Parodia's van Noord-Argentinië in dit nummer met het 
tweede deel.
Een nieuwe Arrojadoa horstiana wordt gepubliceerd door Braun en Heimen. Rolf Jakobi ver
telt van zijn ervaringen met een Melocactus. Dat het importeren van wilde planten ook de im
port van ongedierte kan betekenen, wordt aangetoond door Klaus Schater.
Weingartia neumanniana (Backeberg) Werd. wordt kritisch onder de loupe genomen door 
Karl Augustin.
De vraag, of de bekende onderstam Eriocereus jusbertii nu wel of geen hybride is, komt weer 
eens aan de orde in een bijdrage van Ernst Henke.

Kakteen und andere Sukkulenten 32 9 september 1981.
Een fraaie foto van Echinocereus ferreirianus siert de titelpagina van deze aflevering. Urs. 
Eggli wijdt een bijdrage aan het vijftigjarige bestaan van de Stedelijke Succulentenverzameling 
in Zürich. Echinopsis chacoana wordt door Ewald Kleiner in woord en beeld voorgesteld. Sul- 
corebutia alba wordt kritisch onder de loupe genomen door Günther Fritz.
Desmond Cole publiceert het tweede en laatste deel van zijn verhandeling over Trichocaulon 
geïllustreerd met schitterende kleurenfoto's.
Karl Werner Beisel bericht over de vondst van een witbloeiende vorm van Echinocereus pen- 
talophus. Gerhard Heimen bespreekt Arthrocereus rondonianus.
Een nieuwgevonden Melocactus uit Venezuela wordt geïntroduceerd door Jan Riha. Deze 
nieuweling heeft de naam Melocactus mazelianus gekregen. Walter Weskamp is in deze afle
vering toe aan het derde deel van zijn artikelenreeks over de Parodia's van Noord-Argentinië.

Kakteen und andere Sukkulenten 32 10, oktober 1981
De titelplaat van deze aflevering heeft een kleurenfoto van Neolloydia warnockii Benson.
Het vertakken van Pachypodium lamerei Drake wordt behandeld door H. Straka. De door Bal- 
ly als onvoldoende bekend beoordeelde Monadenium  spec. 7191 van Pater Gerstner is nu 
geïdentificeerd als Monadenium torrei Leach, zo bericht Horst Pfennig.
Heidrun Hartmann is toe aan de vierde aflevering van haar artikelenserie over het geslacht Ar- 
gyroderma In deze aflevering worden de soorten rondom A. delaetii behandeld.
Hans Till en Stefan Schatzl publiceren de nieuwe Gymnocalycium schuetzianum  (FR. 430) 
uit Cruz del Eje, Cordoba, Argentinië.
Van Wolfgang Heyer een bijdrage over Pelecyphora aselliformis Ehrenberg Austrocephalo- 
cereus dybowskii (Gosselin) Backbg. wordt besproken door Pierre Braun. Werner van Heek en 
Willi Strecker schrijven een artikel over Arrojadoa dinae Buin. & Bred., een fraaie kleurenfoto 
erbij. Het onderscheid tussen Epiphyllüm cooperi en E. pfersdorfii wordt ter discussie gesteld 
door K. Petersen.
Verenigingsnieuws en literatuurbesprekingen completeren dit nummer.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 2 - 1 1  nov. 1981
Op de voorplaat een afbeelding van de bloem van Orbea (Stapeiia) semota Een bijdrage over 
de verwantschap van Discocatus iatispinus, D. pulvinicapitatus en D. spec. HU 461  komt 
van de hand van P. Braun.
J.A. Wanie schrijft over de Gymnocalyciumhybride "Jan Suba".
G. Hufnagel levert een korte bijdrage over succulenten op hydrocultuur. A. Lux en R. Stanik 
wijden een artikel aan een doornloze vorm van Pelecyphora pseudopectinata. L Diers en E. 
Esteves Pereira publiceren hun nieuwe Discocatus crystaiiophiius.
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E. Kleiner vervolgt zijn artikelenreeks voor beginners met de bespreking van een aantal Zuida- 
merikaanse cactusgeslachten.
De nomenclatuur rond G ym nocalycium  eytianum  wordt kritisch onder de loep genomen door 
A. Kessler, A .J . Brederoo en J .  Donald wijden een bijdrage aan hun onderzoek aan de bloe
men van W eingartia en S ulcorebutia . Een aantal nieuwe combinaties en emenderingen zijn 
het resultaat. B. Potocki-Roth bespreekt wederom een belager van onze planten: de Thrips. 
Bestuiving en bevruchting bij Echinopsis wordt behandeld door E. Ohrnberger.
Kakteen und andere Sukkulenten 3 2 - 1 2  Dec. 1 981
Het titelblad van dit nummer wordt gesierd door een fraaie standplaatsopname van A strophy- 
tum  ornatum  var. virens H. Dopp wijdt een bijdrage aan de verzorging van Melocactus. 
Escobaria /ee/wordt voorgesteld door K. Wagner. Udo Teller verhaalt over zijn ervaringen met 
de opkweek van zaailingen. Urs Eggli publiceert enige aanvullingen bij een eerder verschenen 
artikel over Pelecyphora.
R. Oeser geeft een nieuwbeschrijving van W eingartia neocum ingii var. koehresii, een nieuwe 
variëteit uit het gebied rond Sucre. Een nieuwe variëteit van Ham atocactus setispinus  met ge
le in plaats van rode vruchten wordt door G. Uger gepubliceerd onder de naam H am atocactus  
setisp inus  fa. flavibaccus. Wittau bericht over de Bundesgartenschau in Kassei, een grote 
tuinbouwtentoonstelling.
H .J . Klein bericht over de herontdekking van M am m illaria m oelleriana. H. Hartmann vervolgt 
het vierde deel van een reeks artikelen over het geslacht Argyroderm a  
Verenigingsnieuws en besprekingen van nieuws uit de literatuur completeren dit nummer.
A . B. Pullen, Prinses Beetrixlaan 10, 7711 KG N ieuw Leusen

The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XXI, nr. 1, febr. 1981
Will Tjaden gaat dieper in op de benaming M am m illaria  Hoe haar M am m illa ria 's  en aanver
wante soorten zich in haar kas in de wintermaanden gedragen hebben, verhaalt Betty Mad- 
dams. John Pilbeam behandelt een viertal soorten in woord en beeld, te weten Mamm. carre- 
tii, M. m ultid ig ita ta , M. sphacelata  en M. fraileana. Omdat de jaarlijkse zaadlijst bij dit num
mer is gevoegd, worden de aangeboden soorten in het nummer zelf nog eens besproken.
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XXI, nr. 2, April 1981.
lan Lawrie behandelt als onderwerp de aspecten van het verwarmen van de kas met gas.
J .  Pilbeam behandelt een aantal Mammillaria's in woord en beeld.
B. Maddams geeft haar gebruikelijke kaservaringen van de voorbije twee maanden weer.
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XXI, Nr. 3, June 1981.
Roy Mottram wijst ons op enige aanbevelingen van de ICBN met betrekking tot het gebruik van 
verlatijnse persoonsnamen. Enige voorbeelden. Mamm. moelleriana dient te luiden: M. moelle- 
rana. Mamm. baxteriana moet zijn: M. baxterana  enz.
John Pilbeam vraagt aandacht voor Mamm. m icrocarpa, haar variëteiten en verwante soor
ten, cactussen die omwille van hun grote, prachtige bloemen bij de liefhebbers zeer populair 
zijn. Dezelfde schrijver verhaalt over zijn reiservaringen door Nèder-Californië, dat barre schier
eiland dat zeer uniek is, zeker ook wat betreft de aldaar groeiende cactussen en vetplanten. 
Betty Maddams schrijft op enthousiaste wijze verhalen over haar kaservaringen. Brieven en 
mededelingen besluiten dit nummer.
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XXI, nr. 21, August 1981.
Betty Maddams overleed op 1 7 juli 1 9 8 1 , een van de trouwste medewerksters van deze So
ciety, echtgenote van redacteur Bill Maddams. Haar verslagen van haar kaservaringen waren 
zeer populair en velen zullen het met mij betreuren, dat in dit nummer het laatste van haar 
stukjes werd afgedrukt.
John Pilbeam geeft een overzicht van de LAU-nummers m.b.t. de Mammillariasoorten (deel 
1). Dezelfde schrijver bespreekt in woord en in beeld de soorten Mamm. nunezii, zeyerana, 
M. parkinson ii en M. eichlamii.
In de discussierubriek strijden I. Fiedier en R. Mottram met elkaar over Mamm. moellerana en
M. cow perae.
Th.M.W. Neutelings, Galmeidi/k 49, 4 7 0 6  KL Roosendaal
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Wat denkt u van... ( 30 )

Mammillaria coahuilensis (Böd.) Moran 

TH.M.W. NEUTELINGS

Het heeft voor mij vrij lang geduurd, aleer ik dit zeer aantrekkelijke cactusje 
in mijn verzameling kon onderbrengen. En waarom, zo vraag ik me af, is 
het aanbod ervan zo klein? Het plantje is niet moeilijk in cultuur, blijft klein 
en produceert fantastisch grote bloemen. Dat laatste zeker, de geringe af
metingen van het plantelichaam zelf in aanmerking genomen. En om die re
denen wil ik het eens graag nader voor het voetlicht voeren, in de hoop dat 
het in populariteit zal toenemen.
Wat de naamgeving aangaat, daarover alleen al is een verhaal te maken. 
Mogelijk vrij zinloos voor deze rubriek, maar toch wel belangrijk. Vooral 
omdat in de Europese cactusliteratuur steeds nog de navolgende namen 
opduiken. Zo beschreef Fric als eerste in 1 925 deze plant als Haagea 
schwartzii. Prompt komt Bödeker na die publicatie terecht tot de ontdek
king, dat het geslacht Haagea al jaren in gebruik is in de familie der 
Begonia-achtigen. Dus doopte hij een jaar later de naam radicaal om in 
Porfiria coahuilensis. Echter, de Amerikaan Rosé was het daarmee in het 
geheel niet eens, zodat Bödeker in 1 92 7 er Porfiria schwartzii van maak
te. Edoch, inmiddels was er ook al een Mammillaria schwarzii (zonder let
ter 't') beschreven. En intussen was men ook tot de overtuiging geraakt, 
dat ons cactusje beslist en zeker een onvervalste Mammillaria was. Dus 
zou het weer moeten heten: Mammillaria schwartzii. Maar om geen ver
warring met de inmiddels al bestaande Mamm. schwarzii (zonder 't') te 
krijgen, maakte Moran in 1953 er de combinatie Mammillaria coahuilen
sis van.
Ons plantje is een lid van de reeks Macrotheleae (=  met grote tuberkels) 
en hoort rondom de groep van Mamm. heyderi thuis. In de grond veran
kert het zich met peenvormige wortels. De blauwgroene tuberkels zijn drie
kantig, nl. gekield aan de onderzijde en links en rechts van de tuberkels nog 
een scherpe kant. Rondom de basis van de tuberkel is de kleur enigszins 
paarsroze. In de oksels (= axillen) tussen de tuberkels bevindt zich wat 
witte wol. Ook de jonge areolen zijn van wat witte wol voorzien. Bij ver
wonding van de plant komt er een witachtig melksap tevoorschijn, vooral 
tijdens de groeiperiode. Dit is overigens een typisch kenmerk van de 
meeste Macrothelaesoorten. Soms treedt een dergelijke bloeding spontaan 
op, vooral als in het begin van de hernieuwde groei teveel vocht wordt toe
gediend. Dat kan niet direct kwaad, maar het is niet zo'n fraai gezicht.
De ca. 1 6 randdoorns zijn lichtgrijswit, 3-6 mm lang, waarvan de onderste 
de langste zijn. Er is 1 middendoorn, 5-6 mm lang, die, indien jong, licht
roze is, maar nadien grijswit wordt. Hij staat schuin naar boven gericht en 
is heel licht behaard, wat met een vergrootglas goed waarneembaar is.
Het plantje groeit erg langzaam. Mijn exemplaar is 3 cm hoog en nog geen 
2 '/2 cm in ê. De onderste tuberkels krimpen geleidelijkaan en blijven op de 
duur als een verdroogd restje aan de stam zitten. De kop van de plant is 
min of meer afgeplat. De bloemen spruiten uit de oksels van eenjarige tu
berkels en halen bij volle openheid wel een doorsnee van 30 mm. De kleur 
ervan is wit met een roze middenstreep op de binnenste, en met een brui
nige streep op de buitenste bladen. En in de eerste helft van april kan deze 
soort al bloeien.
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Het is een vrij gemakkelijk te houden exemplaar, net als alle andere soorten 
uit die reeks. En een droge, koele overwintering doorstaan ze met gemak. 
In de natuur groeit het in de Laguna de Viesca, bij de plaats San Pedro in 
de staat Coahuila (Mexico). En daarmee hebben we tevens de soortnaam 
verklaard.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Cas Sm ulders, 50  jaar Succulenta

Op maandag 5 april hield de afdeling Eindhoven een zeer uitzonderlijke bij
eenkomst. De oprichter van onze afdeling herdenkt dit jaar dat hij vijftig jaar 
geleden lid werd van Succulenta.
In het juni-nummer van 1 932 staat hij als nieuw lid op blz. 1 66. In die ja- 
ren bloeide Succulenta op tot in dat jaar 1 1 78 leden. Natuurlijk was Cas 
Smulders al enkele jaren cactusliefhebber. Contact met andere liefhebbers 
was er hier in de omgeving weinig. De planten kwamen meestal uit het bui
tenland. De Laet was een van de belangrijkste, vandaar ook de contacten 
met de Belgische cactusliefhebbers.
Hoewel er al wel gezaaid werd, was het kweken uit importplanten, die in 
deze ''cactusrage''-jaren met vele duizendtallen binnenkwamen, heel be
langrijk. Door deze planten te enten en ze tot stekvorming aan te zetten 
werden ze vermeerderd. Wie niet tevreden was met de gewone soorten, 
en dat was Cas Smulders beslist niet, moest dan ook wel enten. Vandaar 
dat nog steeds vrijwel alle planten bij hem geënt zijn. Volgens hem heeft dit 
ook het voordeel dat zijn zeer groot aantal planten eenzelfde behandeling 
kunnen verdragen, omdat ze het sterke wortelstelsel van de onderstam 
hebben.
In de jaren die volgden zakte het aantal liefhebbers snel af. Het kweken 
was toch wat moeilijker dan gedacht werd. De importen hielden het niet 
lang uit en enten was voor velen toch wat lastig op den duur. Door de toen 
zo slechte economische toestand was het bouwen van verwarmde kasjes 
wat kostbaar. In 1 937 was het aantal leden teruggelopen tot 450 leden 
en tot deze volhouders behoorde ook Cas Smulders.
De oorlog bracht nog meer moeilijkheden, waarbij een groot aantal planten



verloren ging. Zodra het mogelijk was, werd een nieuwe kas gebouwd om 
wat er overgebleven was veilig te stellen. Door zijn grote handigheid op ve
lerlei gebied lukte dit uitstekend.
In 1951 kwam vooral door het toenemende aantal bezoekers aan deze kas 
de afdeling Eindhoven tot stand. De toen al weer flink gegroeide verzame
ling van Cas Smulders was de beste reklame voor onze liefhebberij.
In de vijftiger jaren kwamen de door Ritter verzamelde zaden naar Europa. 
Een groot aantal nieuwe of nog weinig bekende soorten kwamen toen het 
sterk uitgedunde sortiment aanvullen. Ook het werk van Backeberg droeg 
ertoe bij de overgebleven pioniers van voor de oorlog weer aan het werk te 
zetten. De verzamelingen werden snel groter en het aantal kwekers nam 
toe. In de eerste jaren was het aantal leden van de afdeling Eindhoven 
maar klein, maar door de enthousiaste voorlichting, toen in de Vriesstraat, 
waren de verzamelingen in het algemeen van goede kwaliteit.
Enkele van de leden van deze eerste jaren waren ook aanwezig, samen met 
Belgische liefhebbers op de bijeenkomst van 5 april om er getuige van te 
zijn dat voorzitter H. Rubingh aan Cas Smulders de oorkonde overhandigde 
die moet blijven herinneren aan zijn vijftigjarig lidmaatschap.
Zoals reeds gezegd zijn de contacten met België voor onze vereniging altijd 
zeer belangrijk geweest. Al in de beginjaren gingen we op bezoek bij 
Hoeckx, waar iedereen altijd voor een klein bedrag, mooie plantjes kon krij
gen. Tevens werd dan een bezoek gebracht aan enkelen van de talrijke lief
hebbers rondom Antwerpen.
Ook hier was Cas Smulders onze gids. Hij kende er veel mensen en het 
was en is nog een genot hem te horen vertellen over de soorten die er 
vroeger toch soms iets anders uitzagen dan wat we nu onder die namen 
kennen.
Ook nu heeft hij nog een grote collectie, voor een deel zeer oude planten, 
maar ook de nieuwere vooral in Zuid-Amerika ontdekte soorten van de 
geslachten Parodia, Notocactus en Gymnocalycium zijn aanwezig. Vooral 
in de Noordamerikaanse geslachten heeft hij zich moeten beperken.
Mooie oude exemplaren van de geslachten Echinocactus, Ferocactus en 
Echinocereus zijn wel aanwezig. Van andere geslachten zoals Mammillaria 
is niets of vrijwel niets aanwezig. Maar wat er is, is meestal in uitstekende 
staat en bloeit volop. De grotere planten in de volle grond uitgeplant, de 
kleinere in plastic potten. Vrijwel ieder jaar worden deze van verse grond 
voorzien en daarin zit zeker voor een groot deel het geheim van zijn succes.
W. Sterk, Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

Een vetplantje voor het raam (5)

Aloe squarrosa Baker 

W. STERK

Deze kleine, reeds in 1883 beschreven Aloësoort, vinden we nogal eens 
bij liefhebbers. Het plantje is afkomstig van het nu tot Zuid-Jemen behoren
de eiland Socotra. Er komen daar veel endemische (= inheemse) planten
soorten voor. Dat zijn soorten die nergens anders in het wild zijn aangetrof
fen. Deze soort is daar door Balfour in 1880 op kalkrotsen gevonden. Ze 
bloeiden daar in februari en maart. Het klimaat op dit in de Indische Oceaan



Aloe squarrosa Baker Foto van de schrijver

liggende eiland is zeer warm en vochtig. Over de regenval kon ik niets vin
den, de vochtigheid is waarschijnlijk vooral door de vochtige lucht bepaald. 
Ondanks dat kunnen deze plantjes hier goed tegen koude. Ook hier weer 
een soort van kalksteenrotsen afkomstig. Misschien is dat de reden dat ze 
hier maar karig bloeien.
In Spanje is dat beter. In de tuin van Fernando Riviere de Caralt, Pinya de 
Rosa, zag ik de fraaie bloemen. In 1980 kreeg ik daar zaden van deze 
soort. Ik heb die gezaaid, maar de jonge plantjes lijken weinig op elkaar. Ze 
zijn nog te klein om er verder iets over te kunnen zeggen.
In de oorspronkelijke beschrijving staat dat de plantjes enkelvoudig, dus 
niet spruitend zijn. Dat slaat wel op de gedroogde exemplaren in Kew, 
maar de beschrijver heeft nooit levende planten van deze soort gezien. Dat 
is niets buitengewoon. De meeste plantesoorten zijn beschreven aan de 
hand van herbariummateriaal. Wel staat in de beschrijving dat de rode, 2 
cm lange bloemen in een 10-1 5 cm lange bloeiwijze staan. Over vruchten 
en zaden is zoals bij de meeste Aloë's in de beschrijving niets gezegd. Ook 
deze soort is met de lichtgroene, vrijwel driehoekige getande en gevlekte 
blaadjes al decoratief, zonder dat er bloemen aankomen. Op een zonnige 
plaats in de kamer wordt het een mooi plantje.
Ik ga enkele exemplaren van deze en enkele andere Aloësoorten eens in 
kalkhoudende grond opkweken om te zien of ze dan beter bloeien. 
Volgens de beschrijving en het herbariummateriaal zijn de teruggekromde 
blaadjes 8 cm. Bij mijn plant, en ook bij andere die ik ooit zag, worden ze 
niet meer dan 4-5 cm. Het kromworden zal wel aan het drogen liggen. De 
soortnaam zal wel daarop slaan.
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M esem bryanthem aceae (X X X V II)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

4 4  Eberlanzia Schwant
(ter ere van F. Eberlanz)

De planten uit dit geslacht zijn rechtop groeiende struikmesems waarvan de 
wortels en onderstammetjes verhouten. De grijs groene blaadjes zijn aan 
de basis met elkaar vergroeid. Vele soorten worden vrij fors, o.a. de afge-

Eberlanzia spinosa, naar een afbeelding in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae
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beelde E. spinosa die ongeveer 60 cm hoog wordt. Onder ± 30 beschre
ven soorten zijn er evenwel ook enkele die belangrijk kleiner blijven. Hiervan 
noemen we u E. armata met purperroze bloemen; E. horrida met eveneens 
purperroze bloemkleur; E. stylosa met roze bloemen en E. vanheerdei met 
rozerode bloemen.
In hun vaderland, Namibië, de Kaapprovincie en Transvaal groeien ze in vrij 
droge gebieden.
De planten ontwikkelen tegelijk met de bloemschermen een aantal stevige 
dorens die mede dienen als bescherming tegen de felle zonneschijn.
De cultuur is - als vele struikmesems - gemakkelijk, al zullen de planten bij 
ons niet een uitbundige bloei te zien geven. We missen te enen male de in
tense zonneschijn die dit soort planten nodig heeft om hun karakteristiek 
uiterlijk te bereiken en rijk te kunnen bloeien. Zie voor de behandeling ver
der bij Drosanthemum.

45 Ebracteola Dint. et Schwant.
(zonder schutbladeren)

l
I
*

i
i

*

De planten uit dit geslacht - er zijn tot nu toe slechts 2 beschreven - gelij
ken veel op die uit de geslachten Bergeranthus en Hereroa De cultuur is 
echter iets minder gemakkelijk.
De zodevormende plantjes verlangen in de rusttijd (d.i. in onze winter) vrij
wel geen water. De kunst is om ze zo weinig water te geven dat ze ener
zijds net niet verdrogen en anderzijds ook niet de neiging hebben te gaan 
groeien.
E. candida bloeit wit en E. montis-moltkei heeft licht-violetroze bloemen. 
De planten uit dit geslacht komen in het wild voor in Namibië.

(wordt vervolgd)
Ebracteola montis-moltkei, naar een afbeelding in Herre, The Genera o f the Mesembryanthemaceae

1 75



M orfo log ie  en kiem ing van cactuszaden (I)

ROB BREGMAN

Gedurende een periode van 8 maanden heb ik mij op het Hugo de Vriesla- 
boratorium bij de Hortus in Amsterdam beziggehouden met het bestuderen 
van de kiemingswijze van cactuszaden. Ik heb speciaal gekeken hoe de 
testa (zaadhuid) openscheurt, als het jonge plantje zich naar buiten wringt. 
Hierin blijken grote verschillen op te treden die grotendeels afhankelijk zijn 
van de vorm van het zaad. Ik heb meer dan 1 00 soorten, behorend tot ca. 
90 geslachten, uitgezaaid op vochtig filtreerpapier in petri-schalen (ronde 
glazen bakjes). Na kieming van de zaden heb ik deze bestudeerd onder een 
mikroskoop en daarna gefotografeerd met behulp van een elektronenmi- 
kroskoop in het Laboratorium voor Elektronenmikroskopie van de Universi- 
teit van Amsterdam. Enkele van deze foto's zult u bij dit artikel aantreffen. 
Deze wijze van fotografie is bij'uitstek geschikt om kleine objekten nauw
keurig te kunnen bekijken. Een nadeel is misschien dat kleurenfoto's met 
mogelijk zijn, want het zijn immers elektronenstralen en geen lichtstralen 
die het beeld opleveren. Maar dit nadeel wordt ruimschoots gekompen- 
seerd door de ongeëvenaarde scherpte-diepte van de foto's en de zeer 
sterke vergrotingen, die we kunnen bereiken (tot ca. 100.000 x).
Als u over een loupe beschikt, kunt u al konstateren dat cactuszaden 
enorm verschillend van vorm kunnen zijn. De grootte varieert van ca. 5 
mm bij Pereskia-zaden tot minder dan 1 mm bij Parodia- en Blossfeldia 
zaden. De vorm kan ook zeer verschillend zijn; we kennen boonvormige, 
mutsvormige, klokvormige, bolvormige zaden of wat voor omschrijving je 
eraan wilt geven. Het hilum (lidteken van de navelstreng) kan ook allerlei 
vormen aannemen. De vorm van de testacellen en de struktuur van de cuti
cula (waslaag op de testacellen) kan enorm variëren afhankelijk van de 
soort. Kortom, cactuszaden zijn een studie op zich waard. Steeds meer 
mensen houden zich dan ook bezig met zaadstudies, een verheugend ver
schijnsel want zaadkenmerken zijn in mijn ogen taxonomisch minstens zo 
belangrijk als bloemkenmerken. Je moet natuurlijk wel oppassen om je niet 
al te zeer blind te staren op zaadkenmerken en andere kenmerken te ver
waarlozen. Mijn verhaal gaat echter alleen over zaden en de konklusies die 
ik trek, zijn dus geheel gebaseerd op zaadkenmerken. Aan anderen de op
gave om die konklusies te toetsen aan andere kenmerken.
Als je zaden in de lengte doorsnijdt en je bekijkt die onder een mikroskoop, 
dan komen er nog veel meer verschillen aan het licht. Fig. 1 toont een 
overzicht van de belangrijkste zaadvormen die we in de Cactusfamilie kun
nen aantreffen. We zullen eerst de inwendige bouw van een cactuszaadje 
bespreken, anders snapt u de rest van het verhaal niet meer. Nu niet me
teen zeggen ''dat is me veel te ingewikkeld en te wetenschappelijk", want 
iemand die serieus met zijn hobby bezig is, mag best een zekere basisken
nis hebben. Een echte postzegelverzamelaar hoort bijv. ook iets van druk
technieken af te weten. Trouwens, hoe meer je er van af weet, des te leu
ker wordt de hobby en je hoeft er echt geen IQ van 1 50 voor te hebben. 
Fig. 2 is een lengtedoorsnede en een dwarsdoorsnede van het meest alge
mene zaadtype bij Cactussen. Verreweg de meeste zuilvormige soorten en 
ook veel bolvormige soorten, vooral Zuidamerikaanse, hebben een dergelijk 
zaadtype. Gaande van buiten naar binnen kunnen we de volgende weefsels 
onderscheiden. De buitenste harde laag is de testa, die bestaat uit cellen 
met een sterk verdikte celwand. Samen met de hierop liggende cuticula



Sc h e m a  1.

Tekeningen van de schrijver

beschermt de testa het zaad tegen uitdroging, vraat en schimmels. 
Onder de testa vinden we een laag cellen die ineengeschrompeld zijn. Deze 
cellaag is samen met de testa gevormd uit het zgn. buitenste integument, 
één van de twee vliezen die de zaadknop beschermen vóór en na de be
vruchting. Eenzelfde funktie heeft het binnenste integument, dat uiteraard 
onder het buitenste integument ligt en dat in een rijp zaad nog als een per
kamentachtige membraam om het embryo terug te vinden is. Van deze
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Fig. 1. Enkele zaadtypen van Cactaceae, lengte doorsneden. Hilum-weefsel gestippeld, perisperm gearceerd. Afmetin
gen niet vergelijkbaar. De micropyle is overdreven groot weergegeven
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Fig. 2. Lengte- (A) en dwars doorsnede (B) van het bij cactussen meest voorkomende zaadtype. c. cotylen; dk. dorsale 
kam; e. embryo; f. funiculus-rest; fh. funicular hump; hmz. hilum-micropylaire zone; ii - n. binnenste integument - nucel- 
lus; ioi. binnenste laag van het buitenste integument; m. micropyle; ooi. buitenste laag van het buitenste integument 
(exotesta); p. perisperm; r. radicula (kiemworteltjes); t. testa
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Fig. 3. Enkele vormen van embryo's, ongeveer op schaal. Ontwikkeling van grote, slanke, gekromde embryo's met lan
ge cotylen en veel perisperm naar kleine, dikke, rechte embryo's met nauwelijks te onderscheiden cotylen en geen pe- 
risperm
Perisperm gearceerd
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O
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AUREICENTRA RUBRIFLORA 
VAR. OMNI AUREA

membraan maakt ook de zgn. nucellus deel uit. De nucellus is een weefsel 
waarin het embryo zich na de bevruchting van de eicel ontwikkelt en dat in 
een rijp zaad bijna volledig door het embryo leeggezogen is. Dan komen we 
bij het embryo, het eigenlijke jonge plantje. In het zaad is dit nog wit en niet 
groen, het kan immers nog niet assimileren (bouwstoffen maken onder in
vloed van licht). Aan een embryo zijn 3 delen te onderscheiden (bij alle ho-



Fig. 4. L eng te  doorsneden van enke le  p e rispe rm rijke  zaden van b o lvo rm ige  N oordam erikaanse  soorten . R eduktie  van 
perisperm , ve rd ikk in g  van h e t e m b ryo  en ve rk le in ing  van de za ad g roo tte  in  h e t g es la ch t C oryphantha

B J  c
CORYPHANTHA 
POSELGERïANA VAR. VAUDA

CO RYPH ANTHA

r e d u n c is p in a

Coryphantha

M ACR0MER1S

E
FEROCACTUS
g r a c il is

ECHINOCACTUS
palmer i

gere planten is dat zo), t.w. de cotylen of kiembladen, het hypocotyl of 
stengeltje en de radicula of worteltje. De cotylen zijn bij cactussen sterk 
gereduceerd behalve bij Pereskia's en Opuntia's Het worteltje is bij alle 
soorten klein. De grootte van het hypocotyl hangt samen met die van de 
cotylen: embryo's met lange cotylen hebben een relatief kort hypocotyl en 
embryo's met korte cotylen hebben een relatief groot hypocotyl. Bij 
Pereskia- en Opuntia-embryo's is de verhouding hypotocyl/cotylen 50-50 
(fig. 1A en 1 B) terwijl deze verhouding bij hoogontwikkelde Mammillaria- 
en Parodia-soorten (fig. 1 K en 1 M) 90-10 is.
Fig. 3 geeft een overzicht van verschillende embryo-typen bij cactussen. 
Nol Brederoo kan die beter tekenen dan ik maar ook mijn tekeningen ma
ken toch wel duidelijk, dat embryo's zeer uiteenlopend van vorm kunnen 
zijn. Het leuke is bovendien dat de algemeen aanvaarde evolutietendensen 
zichtbaar zijn in de vorm van de embryo's. In het algemeen kan men zeg
gen dat primitieve soorten een lang, slank embryo met grote cotylen heb
ben en hoog ontwikkelde soorten een kort, dik embryo met kleine cotylen 
hebben. Hiermee hangt ook het al dan niet bezit van het z.g persiperm sa
men. Dit is reservevoedsel dat het embryo tijdens de kieming gebruikt en dit 
ontstaat uit de nucellus. Het perisperm ziet er "aardappelmeelachtig'' uit 
en is in primitieve geslachten als Pereskia en Opuntia rijkelijk aanwezig. In 
de loop van de evolutie is dit perisperm geleidelijk gereduceerd, waarbij de 
funktie hiervan is overgenomen door het hypocotyl. Dit is de reden dat 
hoog ontwikkelde soorten een dik hypocotyl hebben vol met reservestoffen 
en het perisperm geheel verdwenen is. Deze ontwikkeling kunnen we bij
voorbeeld goed zien in het geslacht Coryphantha. C. poselgeriana en C. 
reduncispina zijn vertegenwoordigers met een betrekkelijk primitief zaadty- 
pe (grote, gladde, gekromde zaden, en een relatief slank embryo en veel 
perisperm) terwijl C. macromeris qua zaadtype meer op Dolichothele (fig. 
1 M) lijkt met een dik peervormig embryo en geen perisperm (fig. 4). Bi) de 
geslachten Ferocactus en Echinocactus vinden we ook slanke embryo's 
met veel perisperm (fig. 4).
Kikkenstein 295, 1104 AM Amsterdam (wordt vervolgd)



VERENIGINGSNIEUWS AUGUSTUS 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefheb
bers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro- 
rek.: 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek.: 55.32.38.981 bij Algemene Bank Ne
derland t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische 
post-girodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aan
melding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in 
Nederland f 35,--, voor leden in België Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,-. In
schrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 a f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang a f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,-; bij bestelling van 
20 of meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vostermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt t 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

Succulentarium
Het Succulentarium is het afgelopen voorjaar verhuisd naar de Flevohof. Op donderdag 15 
juli werd de collectie officiéél overgedragen. Velen, die zich beroepsmatig of uit hobbyis
me met planten bezighouden waren hierbij aanwezig. Succulenta was door nagenoeg het 
voltallige bestuur en de redactie vertegenwoordigd. Daarnaast waren nog meerdere Suc- 
culenta-leden aanwezig.
Om half elf opende een bestuurslid van de Stichting Flevohof de plechtigheid en gaf het 
woord aan Ir. Dorsman, directeur van het I.V.T. Hij schilderde de aanvangsgeschiedenis 
van het Succulentarium. Vervolgens droeg hij de collectie over aan de Flevohof.
Onze voorzitter, de heer Rubingh, bood de Flevohof een plaquette, memorerend de op
richting van het Succulentarium, aan. Tevens schonk hij de Flevohof een fors exemplaar 
van Trichocereus rubinghianum.
In de kas, waar de collectie is opgesteld, bracht mevr. Boom, weduwe van de initiatiefne
mer van het Succulentarium, Dr. B.K. Boom, een bord aan met een verklarende tekst ter in
formatie voor de bezoekers en stelde daarmee de collectie officiéél open ter bezichtiging 
voor het publiek.
In een volgend nummer van Succulenta zal uitgebreider op de collectie worden ingegaan.

L. Bercht, secr.

LEZINGEN Dr. A. LAU
Het programma van de lezingen die de heer Lau in Nederland zal houden, stond reeds af- 
gedrukt in het julinummer van Succulenta. In het septembernummer zal het volledige 
programma nogmaals gegeven worden tezamen met de exacte plaats en tijd.
Als geestelijke woont Dr. Alfred B. Lau tezamen met zijn vrouw in Cordoba, Mexico. Daar 
heeft hij een tehuis voor jongens gesticht en verricht hij zijn evangelisch werk.
Als cactuskweker hoef ik hem nauwelijks voor te stellen. Hij is één van de groten in onze 
liefhebberij. Vele tochten heeft hij ondernomen, niet alleen in Mexico, maar ook in Zuid- 
Amerika. Getuigen daarvan zijn de vele planten die voorzien zijn van zijn veldnummers en 
de artikelen daarover. Van verschillende planten zijn reeds nieuwbeschrijvingen versche
nen.
De heer Lau is lid van het I.O.S.
Het is zeker de moeite waard om deze kenner van onze planten aan te horen. De taal, zeer 
waarschijnlijk Duits, mag hierbij geen barrière betekenen. Ik roep dan ook een ieder op één 
van de geplande avonden te gaan bezoeken.

L. Bercht, secr.

Kees en Martine Bos

Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

andere succulenten 
cactussen

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277
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WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING
Bekkerstraat 137, 3572 SG Utrecht, tel. 030-732313

WSB-BERICHTEN
De Werkgroep Succulenten Bescherming bestaat nu ± 1 jaar. In die tijd is gebleken dat er 
binnen Succulenta veel belangstelling voor het onderwerp natuurbescherming is, en 
daarom willen we, na het artikel van Nico Vermeulen in de februari- en maartnummers, de 
lezers van Succulenta en de WSB-medewerkers in Nederland en België regelmatig op de 
hoogte houden van de activiteiten.
De WSB wil een bijdrage leveren aan de bescherming van succulenten op hun natuurlijke 
groeiplaats, met name door de handel in natuurimporten terug te dringen. We zijn begon
nen op tentoonstellingen en ruilbeurzen te gaan staan met onze informatie-stand. Deze 
bestaat nu uit een aantal borden met teksten en foto’s waarmee een beeld wordt gegeven 
van de succulentenroof in de USA en Mexico. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
Conventie van Washington. Verder worden er stickers verkocht waarop de tekst: Sinds... 
zijn aan deze verzameling geen natuurimporten meer toegevoegd. Liefhebbers die besloten 
hebben geen natuurimporten meer aan te schaffen mogen deze sticker vol trots op hun kas 
plakken. Hij kost f 1 ,-  per stuk + f 0,60 porto per zending. Bestelling kan geschieden 
door storting op gironr. 5282901 t.n.v. E. Muller, Bekkerstraat 137, Utrecht, onder ver
melding van wat gewenst wordt (deze rekening werd speciaal voor de WSB geopend).
Als u op één of andere manier mee wilt werken met de WSB of inlichtingen kunt geven/ 
wilt hebben, kunt u ons bellen of schrijven (zie bovenstaand adres). Ook bent u welkom op 
onze vergadering op vrijdag 24 september, half acht op het contactadres.
16.00 uur over bestrijdings-middelen (Bayer).
16.30 uur over Notocactussen (K. Prestlé).

Planten en Cactussenhandel

PLANTENHANDEL A. H. Abels.
A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496.
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

DER  K A K T E E N L A D E N hobbybenodigdheden
'%

Verzendhandel boeken m
Vooraankondiging: Backeberg: Die Cactaceae, Delen I VI, duits (facsimile-
herdruk van de originele uitgave van 1958-1962 in kleur)
D e e l I I n le id in g  P e ir e s k io id e a e - O p u n t io id e a e ; o n g . a u g . '8 2  c a .  D M  188,-
D e e l II C e r e o id e a e  ( H y lo c e re e a e - C e r e e a e ) o n g .  n o v . '8 2  c a . D M  198,-
D e e l III C e r e o id e a e  ( A u s t r o c a c t in a e ) o n g . m e i ’8 3  c a .  D M  198,-
D e e l IV  C e r e o id e a e  (B o re o c e re e a e ) o n g .  o k t .  '8 3  c a .  D M  2 20 ,-
D e e l V  C e r e o id e a e  ( B o r e o c a c t in a e ) o n g .  m e i '8 4  c a . D M  2 48 ,-
D e e l V I A a n v u ll in g  e n  In d e x  ( P h y llo h y b r id e n ) o n g .  o k t .  '8 4  c a .  D M  220 ,-

B e s te l t  v o o r u i t !  E v e n tu e le  v o o r in s c h r i j f p r i j z e n  m o g e l i jk O p  a a n v ra a g  z e n d e n  w i j  g r a a g u itg e b r e id e  d o c u m e n ta t ie .

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 W uppertal 1 W-Duitsland
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PROGRAMMA VAN DE 3 LANDEN KONFERENTIE TE HOUDEN OP 25-26 SEPTEMBER 1982 
TE HOUTHALEN, BELGIË.

Op zaterdag 25 en zondag 26 september 1982 zal de 3 Lk gehouden worden in "Domein de 
Hengelhoef” te Houthalen in België.
Het programma hiervoor is als volgt:

Zaterdag 25 september, aanmelding der deelnemers en afhalen van o.a. sleutels en lakens.
15.00 uur Gespreksgroepen:

over Kassenbouw-verwarming-isolatie
15.30 uur over hydrocultuur-voedingsstoffen
16.00 uur over bestrijdings-middelen (Bayer)
16.30 uur over Notocactussen (K. Prestlé)
18.00 uur Avondeten
19.30 uur Dr. A. Lau met een diavoordracht met als titel: "Mijn reizen in Midden- en Zuid-

Amerika”
21.30 uur De heer Robert uit Frankrijk met een dia-voordracht over Zuid-Afrika.
Daarna gezellig samenzijn in de bar.
Vanaf 15.00 uur is er een permanente ruil- en verkoopbeurs voor de deelnemers aan het 
weekend, op het overdekte terras van de bar.
Er zullen Belgische en Nederlandse kwekers aanwezig zijn, daarnaast nog vele liefhebbers 
met hun eigen ruil en verkoopplanten.

Zondag 26 september
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Gelegenheid tot bijwonen van R.K. Mis

10.00 uur De heer W. Sterk uit Nederland met een dia-voordracht over ” De ontwikkeling van
de cactusplant in al zijn vormen” .

11.00 uur Dr. Med. P. Rosenberger met een dia-voordracht over "Tillandsia”
12.00 uur Middagmaal
13.30 uur Ruil- en Verkoopbeurs voor deelnemers van het weekend en anderen, trekking van 

de tombola.

De kosten van deelname aan het gehele weekend bedragen, inclusief 3 maaltijden en 1 over
nachting voor:

Volwassenen Kinderen tot 6 jaar Kinderen tot 12 jaar

2-persoons studio 
toeslag 1-persoons 

deelname alleen op zaterdag 
deelname alleen op zondag

f 60,00
f 5,00 weekend f 18,00
f 21,00 alleen zaterdag f 8,00 
f  27,00 alleen zondag f 11,50

weekend f 45,00 
alleen zaterdag f 8,00 

alleen zondag f 12,00

Opgaven voor 28 augustus 1982 bij J. v.d. Ven-v. Gerwen, St. Janstraat 51, 5507 NB Oerle. 
Tel.: 04905-1207.
Betaling s.v.p. tijdig op postrekening no. 1111923 op bovenstaand adres, onder vermelding 
"deelname ... personen 3 L.K.” .
Hebt U eventueel plaats over in uw auto? Neem iemand mee!

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,-  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Voor Discocactus, Sclerocactus, 
grootbloemige Mammillaria’s, 
ongeveer 12 soorten Aporo- 
cactussen enz. naar

Cactuskwekerij Lakerveld
Lakerveld 89 ■ Lexmond - Tel. 03474-1718
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DEUTSCHE KAKTEENTAGE HANAU
De Verein der Kakteenfreunde Hanau houdt van 3 tot en met 5 september een congres in
de Stadthalle Hanau/Main.
Het programma vermeldt:
3.9.82: Opening om 19.30 uur met aansluitend een lezing door Prof. Straka.
4.9.82: Aanvang 8.30 uur. ’s Morgens zijn lezingen gepland over het geslacht Notocactus 

(Theunissen), Sansevieria (Pfennig) en Zuid-Afrika (Haugg); ’s middags Andere 
Succulenten (Kleiber), Parodia (Weskamp), Sulcorebutia (Krahn) en ’s avonds de 
Flora van Madagascar (Rauh).

5.9.82: Aanvang 9.00 uur. Op deze dag lezingen over Saguaro’s (Priessnitz), Succulenten 
in Mexico (Leuenberger), Chili (Hoffmann), Nieuwontdekkingen uit Mexico (Lau) 
en Rhipsalis (Pauli).

Om het congres heen zijn vele interessante zaken georganiseerd, zoals een expositie en
een verkoopbeurs.
Voor nadere.inlichtingen en een volledig programma kunt U zich richten tot de heer K.F.
Dutine, Merianstrasse 14, 6453 Seligenstadt (BRD) of bij mij. Bercht

EVENEMENTEN

21 aug. 
21-22 aug. 
28 aug.
4 sept.
5 sept.
11 sept. 
11-13 sept. 
25-26 sept. 
10-12 sept. 
3 okt.

Ruilbeurs te Roosendaal
Tentoonstelling afd. Noord- en Midden-Limburg in de Jochum-Hof
Ruilbeurs van het Oosten
Ruilbeurs te Nijmegen
Ruilbeurs te Turnhout
Ruilbeurs van het Noorden
Flora-show "Bloem & Tuin” in de Expohallen te Roeselaere (B). 
3-LK te Hengelhoef
Tentoonstelling Cactaceae brugensis te Brugge 
Verkoopbeurs Leuchtenbergia te Schilde (B).

1983
12-15 mei 
28 mei

: Tentoonstelling Leuchtenbergia 
: Algemene Ledenvergadering te Ede

Programma Cactaceae brugensis
27 aug. : Lezing over Orchideeën

Programma Leuchtenbergia
20 aug. : Lezing door de heer Liekens over Lobivia en enkele Mexicaanse geslachten
17 sept. : Lezing door de heer Vermeir over het geslacht Mammillaria.

Bijeenkomst: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang: 19.30 
uur.

Programma Grusonia
11 sept. : Lezing door de heer Fonteyne over van Echinocactus tot Mammillaria.

Bijeenkomst: zaal Vijverhof, Kortrijkstraat, Tielt. Aanvang: 20.00 uur.
AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Amsterdam
27 augustus : de heer Hensel over de kweek van cactussen
17 septemb.: de heer Orlemans over kasbouw, verwarming en isolatie. Bijeenkomst: de 

Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Arnhem
9 september: Lezing de heer Koningsveld.

Bijeenkomst: Speentuinvereniging Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Dordrecht
2 september: Quiz en onderlinge ruilbeurs
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Afdeling Fryslan
14 septemb.: Bingo-avond. Bijeenkomst: Hotel Reitsma, Hoek Schans/Fok, Heerenveen
Afdeling Gouda
16 septemb.: Ruilavond. Bijeenkomst: Het Brandpunt, Gouda. Aanvang: 20.00 uur
Afdeling Groningen/Delfziji
18 septemb.: Lezing door de heer Noltee over zijn reizen door Afrika
Afdeling Den Helder
11 septemb.: Lezing door de heer van Donkelaar jr. over Mesems.

Bijeenkomst: kantine Gem. Plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der

Afdeling Leiden
19 augustus : Lezing door de heer v.d. Hoeve over zijn reis door Zuid-Amerika
16 septemb.: Voor leden door leden. Bijeenkomst: Lammenschansweg 40a, Leiden. Aan

vang: 20.00 uur
Afdeling Tilburg
14 septemb.: Feestelijke quizavond. Bijeenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Til

burg. Aanvang: 20.00 uur
Afdeling Utrecht
13 septemb.: Gezellig samenzijn en onderlinge ruilavond. Inlichtingen: Hr. van Dijk, Dr, 

Brevéestraat 61, Bunnik.
Afdeling Zeeland
27 augustus : Lezing over het winnen van zaad. Bijeenkomst: Herengracht 52, Middelburg. 

Aanvang: 19.45 uur
Afd. West-Brabant
21 augustus : Ruil- en Verkoopbeurs.

De plaats is het Norbertus College aan de Lyceumlaan 10 te Roosendaal, 
hetgeen ongeveer 3 minuten lopen is vanaf het station. De aanvang is ge
pland om 14.00 uur.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rom m elshausen)

W .-Duitsland LILIENSTR. 5

Aanvulling plantenlijst 1982/83
DM DM

Echinom astus lauii 14,- - 25,
M am m illa ria  dodson ii 12,- - 14,

hum bold tii 6 ,- - 10,
Turb in icarpus klinkerianus 7 ,- - 9.

lophophoroides 9 ,- - 12,
The locactus hexaedrophorus 8 ,- - 15,
C issus ju ttae 12,-

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING
5 bijzondere Euphorbia’s voor 

f 27,50
Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst na aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f 3,50._________

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U. E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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RUILBEURS VAN HET OOSTEN

28 augustus 1982: Ruil- en verkoopbeurs van de afdeling IJsselstreek in de Hanzehof te 
Zutphen. Aanvang 11.00 uur, einde 15.30 uur.
Het is mogelijk van te voren tafelruimte te reserveren (tot 7 aug.). Daartoe vult U op een 
girokaart of een bankcheque het bedrag van f 3,--, het aantal gewenste meters en Uw 
handtekening in. Verder niets invullen. Zendt Uw kaart of cheque aan: A. Melcherts, 
Molenstraat 82A, 7581 BR Losser. Na ontvangst zenden wij U een reserveringsbewijs. De 
tafelhuur a f 2,50 per meter wordt op de beurs geïnd.

Beurscommissie afd. IJsselstreek

INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTEN MARKT TE NIJMEGEN

Zaterdag 4 september 1982 zal de afdeling Nijmegen e.o. van "Succulenta” voor de vijfde 
maal haar jaarlijkse internationale cactus- en vetplantenmarkt houden. Ditmaal zal de 
markt plaatsvinden in de zalen van het KOLPINGHUIS, Smetiusstraat hoek Nassausingel 
te Nijmegen, in het centrum van de stad.
Het gebouw ligt op zeer korte afstand van het N.S. station, waar in de buurt ruimschoots 
parkeergelegenheid aanwezig is, eveneens op zeer korte afstand van het wegenknooppunt 
K. Karelplein.
Voor de liefhebbers die tafels gereserveerd hebben zijn de zalen open om 8.30 uur, de 
markt worden geopend om 9.30 uur en hij duurt tot ± 17 uur. Consumptie’s zijn in de 
zalen verkrijgbaar.
Om verzekerd te zijn van de benodigde tafel(s) verzoeken wij U ons op te bellen, ’s avonds 
vanaf 18 uur tot 21 uur: 08860-1932 b.g.g. 08813-2362.
Wij hopen talrijken van U op de 5e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te ontmoeten 
te Nijmegen en zeggen U: tot ziens aldaar! Namens de marktcommissie, 

J.M. Reijnen, de Chamillylaan 33, 
5361 LH Grave

RUIL- EN VERKOOPBEURS CACTUSWEELDE
Cactusweelde, afdeling Turnhout, houdt zijn jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs op zondag 5 
september vanaf 14.00 uur in de feestzaal Amicitia, Grote Markt 33, Turnhout.

TENTOONSTELLING CACTACEAE BRUGENSIS
Onze zustérvereniging houdt van 10 tot en met 12 september een tentoonstelling in het 
Leerhuys ter Groeninghe in Brugge.

BEURS LEUCHTENBERGIA
Op zondag 3 oktober houdt Leuchtenbergia een ruil- en verkoopbeurs in het Dienstencen
trum, Schoolstraat 44 te Schilde. De deuren gaan om 13.30 uur open en de toegang is 
gratis.
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OPENDEURDAG
29 aug. van 9-18 uur "opendeurdag” bij Rudi Winkelmans, Vekenstr. 37, 2260 Nijlen (bij 
Lier), Prov. Antwerpen, België.
Op 11 en 12 september stellen de heren E. Verschueren, Lage Vosbergstraat 5 te Rumst 
(B.) en L. van Griekinge, Kard. Gordijnlaan 34 te Lint (B.) van 10 tot 17 uur hun kassen 
open voor bezoek.
Op 11-12 sept. van 9-12 en 14-18 uur opendeurdag bij Albert Goossens, Melchelsebaan 134, 
2510 Duffel, België.

TENTOONSTELLING JOCHUMHOF
Op 21 en 22 augustus vindt weer de jaarlijkse tentoonstelling van de afdeling Noord- en 
Midden-Limburg in de Jochumhof te Steyl plaats.
Twee activiteiten treden dit jaar op de voorgrond. De afd. heeft een rotspartij ingericht met 
winterharde planten als Sedums, Sempervivums en Opuntia’s.
Voorts zijn de planten in de Cactuskas opnieuw gegroepeerd en aangevuld. De verzame
ling is hierdoor veel uitgebreider geworden. Vooral Parodia’s en Melocactussen zijn nu 
veel beter vertegenwoordigd. Voorts zijn de planten door leden van de afd. voorzien van 
naamkaartjes, zodat het grootste deel van de verzameling nu op naam is.
Tijdens de tentoonstelling vinden de "normale” activiteiten plaats, zoals voorlichting over 
planten en vereniging, verkoop van boeken en planten.
Verder worden er geregeld films en diaseries vertoond.
De Jochumhof is geopend op beide dagen van tien tot zes uur. De Jochumhof is vanuit 
Tegelen gemakkelijk te vinden door de bordjes ’Steyl’ en 'Jochumhof' te volgen.

J.A. Schraets
VRAAG EN AANBOD secr. afd. Noord- en Midden-Limburg

Opgaven voor het oktobernummer moeten 
uiterlijk op 15 september bij mevr. Smit 
zijn. Leden van Succulenta hebben per jaar 
recht op één gratis advertentie in deze 
rubriek. Alleen advertenties de liefhebberij 
betreffende worden opgenomen.

Te koop: Alu muurkas. Maat 2.30 x 3 m. 
Mevr. A.H. Teekens, Clara Fabritiusstraat 
48, Slijk Ewijk. Tel.: 08818-1757.

Te koop gevraagd: Epiphyllum hybriden in 
de volgende kleuren: geel, oranje, roze, 
karmijn, licht-rozerood (Nopalxochia-phyl- 
lanthoides). Daniël Smet, Fred. Demerade 
11,. B-2600 Berchem, België.

Gevraagd: stekken van pseudorhipsalis
macrantha, en alata, Disocactus biformis. 
Tegen vergoeding of ruilen tegen Rhipsali- 
dopsis rosea. Jos Swen, Olmenlaan 98, 
Zwanenburg. Tel.: 02907-2947.

Te koop gevraagd: stekjes van Heliocereus 
speciosus, Selenicereus macdonaldiae, Se- 
lenicereus pheranthus, Euphorbia obesa, 
Hoya carnosa, Stapelia gigantea, Stapelia 
grandiflora. J. Verbon-Collin, J.P. Leijten- 
straat 3, 4872 TJ Etten-Leur.

*  *  *  *

Ter overname aangeboden: kleine collectie 
cactussen, ca. 60 stuks, waarbij zaailingen 
en grotere exemplaren. Schappelijke prijs. 
E. Simonis, Jan Huibrechtszstraat 3, 
Edam. Tel.: 02993-61804 (liefst na 18.00 
uur)._______________________________

Te koop:
Kakteen und andere Sukkulenten, 
tijdschrift van de duits/oosten- 
rijks/zwitserse cactusliefhebbersver
eniging.
Complete jaargangen: 1981 - 1974. 
Enkele exemplaren 1981 - 1955. 
Jaargangen 1973 en 1972, hier en 
daar mankeert een exemplaar.

Aanvragen bij PR-Service
Postfach 24, CH-5322, Kob lenz-Zw itserland

TUINCENTRUM ”A R IZO N A”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133
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N eobesseya asperisp ina (Böd.) Böd.
A.B. PULLEN

Het geslacht Neobesseya is destijds ingesteld door Britton & Rosé. De 
naam van het geslacht is afgeleid van de familienaam van Dr. Charles Ed
win Bessey (1 845-1 91 5), hoogleraar in de botanie aan de Universiteit van 
Nebraska, USA.
De soortnaam "asperispina" betekent: met ruwe dorens.
Britton & Rosé rangschikten 4 soorten in hun nieuwopgestelde geslacht: N. 
missouriensis (Sweet) Br. & R., de typesoort, N. similis (Eng.) Br. & R., N. 
wissmannii (Hildm.) Br. & R. en N. notesteinii (Britton) Br. & R.
Zij vermelden nog, dat het geslacht Neobesseya het meest verwant is aan 
Coryphantha.
Backeberg komt in zijn "Kakteenlexikon" tot een zestal soorten: de vier 
hierboven genoemde, uitgebreid met N. asperispina (Böd.) Böd. en N. ro- 
siflora Lahm.
Hij vermeldt bovendien een aantal planten, die wij tegenwoordig beter ken
nen als Escobaria of Neolloydia, maar die door sommige auteurs onder 
Neobesseya gesteld worden.

Neobesseya asperispina Foto van de schrijver

Tegenwoordig gaan sommige auteurs ervan uit, dat het aantal beschreven 
soorten te groot is. N. similis, N. rosiflora, N. notesteinii en N. wissman
nii zouden slechts variëteiten van N. missouriensis zijn.
Verder bestaat onder m.n. Angelsaksiche auteurs de trend om de soorten 
uit Neobesseya (weer) onder te brengen onder Escobaria. .
Hoe dan ook, de afgebeelde plant ontving ik onder naam N. asperispina en 
in afwachting van een bevredigende einduitslag van het "welles-nietes"
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spelletje der taxonomen handhaaf ik voorlopig deze naam bij mijn plant, die 
netjes aan de gestelde diagnose voldoet.
De plant is gedrukt kogelvormig, 2 '/2 cm hoog en 4 cm <4, niet spruitend tot 
nu toe, donkergroen van kleur. De jonge areolen dragen weinig witte wol. 
Op elk areool zitten ongeveer 1 0 priemvormige, dunne, vuilwitte rand- 
doorns. Deze zijn ongeveer 1 cm lang. Een echte middendoorn ontbreekt. 
De bloem is 3 cm lang bij een diameter van 2 '/2 cm. De bloemkleur is geel
groen, terwijl de bloemblaadjes een donkere middenstreep te zien geven. 
Het vaderland van deze soort is de staat Coahuila, Mexico.
Men moet deze soort cultiveren in een zanderige, mineralenrijk grondmeng- 
sel. De soort is gevoelig voor teveel water. Wortelhalsrot kan volgens mijn 
ervaring gemakkelijk het gevolg zijn van teveel water. Dit probleem is even
tueel op te lossen door de plant te enten. Daarmee heb ik echter geen er
varing. Met wat aandacht lukt het op eigen wortel ook wel. Tijdig afharden 
in het najaar, volkomen droog overwinteren, waarbij U geen angst behoeft 
te hebben voor wat lage temperaturen. Omdat het plantelichaam weekvle- 
zig is, moet U oppassen voor spint- en wolluisinfecties.
Het is een trage groeier, maar als U een kasje bezit en er wat zorg aan wilt 
besteden, hebt U er een fijne plant aan.
Beatrixlaan 10, 7711 KG  Nieuwleusen

Ervaringen met het kw eken  van ca ctu sse n  en andere  
succu len ten  in lava (I)
H. VAN WORTEL
Inleiding
Het artikel beoogt een nogal specifieke methode van succulententeelt te 
behandelen: Het kweken van succulenten in een inert (= neutraal! dus 
zonder voedingsbestanddelen, red.) substraat te weten lava. Kweken in la
va is een vorm van hydro (lees niet-aarde) -cultuur. Over hydro-cultuur zijn 
de meningen sterk verdeeld. Veel vooral negatieve ervaringen zijn, naar 
mijn mening, terug te voeren tot principiële cultuurfouten (die ik zelf ook 
heb gemaakt). Tevens hoop ik dat het artikel reakties van lezers los zal ma
ken, zodat er mogelijk een diskussie zal ontstaan omtrent de voor- en nade
len van de diverse methoden van succulententeelt.

Wat is plantenteelt zonder aarde?
Onder plantenteelt zonder aarde wordt verstaan: "Teelt van landplanten 
waarbij de minerale voeding geheel geschiedt via een z.g. voedingsoplos- 
sing, dit zonder tussenkomst van een ionen-bufferend of ionen-fixerend 
substraat". M.a.w. de voedingszouten moeten in zo een vorm aangeboden 
worden, dat de plantewortels ze direkt op kunnen nemen.

W aarom ik ben overgestapt op plantenteelt zonder aarde
- Ik houd van experimenteren.
- In het voorjaar duurde het, volgens de cultuurmethode die ik toepaste, te 

lang voor de succulenten aan de groei waren.
- leder voorjaar weer hadden vooral de Echinocereussen last van wortelluis; 

deze wortelluis moet dan weer bestreden worden met insecticiden, die 
zeker voor mensen en waarschijnlijk ook voor planten schadelijk zijn. Vol
gens "kenners" komt wortelluis bij niet-aarde-cultuurmethoden (bijna) 
niet voor.



- Bij het overpotten schudt men de lavakorrels makkelijk van de wortels af, 
bij op aarde gekweekte planten moet eerst de keiharde wortelkluit open
gebroken worden, wat veel tijd kost en een vervelende bezigheid is.

- Daar de voedingszouten exact gedoseerd kunnen worden, hoop ik dat de 
kleur en de bedoorning van de planten meer die van de natuurlijke stand
plaats zullen benaderen.

- Lava is, in tegenstelling tot aarde, altijd te hergebruiken (na schoonspoe- 
len) omdat lava niet uitmergelt.

Waaraan moeten niet-aardesubstraten voldoen?
De te gebruiken substraten moeten t.o.v. de voedingsoplossing chemisch 
inert zijn: ze mogen bijv. geen schadelijke bestanddelen zoals chloorionen 
aan de voedingsoplossing toevoegen en moeten een min of meer neutrale 
pH-waarde (pH7) bezitten. Als substraat voor niet-aardeculturen wordt o.a. 
gebruik gemaakt van zand, grind, gebakken kleikorrels, steenwol, lavakor
rels en plastic korrels. Vroeger (en misschien nu nog) werd ook wel vermi- 
culiet gebruikt, maar dit substraat is chemisch niet inert en dus onbruik
baar. Ook kapot geslagen dakpannen zijn onbruikbaar omdat, door de vrij
komende Ca+ + -ionen, de voedingsoplossing te basisch wordt (pH- 
waarde > 8 ) .

Lava als substraat
Lava is de verzamelnaam voor stollingsgesteente, waardoor de samenstel
ling van lavagesteente zeer verschillend kan zijn. De lava die ik als 
substraat gekozen heb, wordt in de wegenbouw gebruikt en heeft een kor- 
relgrootte van 3 mm. Volgens de leverancier heeft deze lava een neutrale 
pH en is het chloride-gehalte laag. Op het instituut waar ik werk, heb ik 
m.b.v. een energie-dispersieve spectrometer de globale elementverdeling 
in de lave bepaald. Opgemerkt zij dat m.b.v. deze analysemethode 
koolstof, stikstof en zuurstof niet aangetoond kunnen worden. In tabel I 
staat de globale samenstelling van lava weergegeven.
Tabel I: samenstelling lavakorrels 3 mm in gewichtsprocenten (aantoon- 
baarheidsgrens ca. 0,2%)

m a g n e s iu m a lu m in iu m s il ic iu m k a liu m c a lc iu m t ia a n ijz e r

M g A l Si K C a T i Fe

0 , 5 - 1 1 0 - 1 2 3 2 - 3 7 6 , 5 2 1 4 - 5 1 9 - 2 5

Chloor en vrij zwavel, zeer schadelijk voor planten, zijn niet aangetoond. 
Lava bevat o.a. 21% calcium. Dit element is, evenals de andere elemen
ten, in zeer complexe verbindingen ingebouwd: het komt niet in ionvorm in 
de voedingsoplossing ((Ca,Mg,Fe,Ti,AI)2(Si,AI)20g is bijv. zo een verbin
ding).
De hierboven genoemde lava bezit het vermogen ca. 1 5% vocht op te ne
men. Vooral deze laatste eigenschap is doorslaggevend geweest om lava 
als substraat te kiezen. Ik wilde namelijk een cultuurmethode, waarbij de 
onderste plantewortels niet constant in een waterige voedingsoplossing be
hoefden te staan. Het vermogen van lava om water op te nemen is enorm, 
binnen enkele sekonden is de lava geheel met water verzadigd (hoog stijg- 
vermogen). Toch bevat het verzadigde lava niet meer dan 1 5% vocht. Het 
voordeel hiervan is dat als het weer omslaat (en dat gebeurt in Nederland
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nogal eens) de planten in een niet al te vochtig substraat staan. Bovendien 
is lava een ''dood'' substraat, waardoor er minder snel allerlei schimmel
ziekten zullen optreden.
Lava houdt, onder vergelijkbare omstandigheden, water wat minder lang 
vast dan cactusaarde (=  4 delen potaarde + 1 deel zand + 1 deel klei- 
korrels). Het verschil in watervasthoudend vermogen is echter niet al te 
groot, globaal is de verhouding 2:3.

De invloed van de pH-waarde
De mij geleverde lava zou, zoals reeds vermeld, een pH-waarde van ca. 7 
bezitten. Tot mijn schrik echter meette ik een pH-waarde van 8,5 (pH- 
meter geijkt enz.), de lava was duidelijk basischer dan door de leverancier 
opgegeven. Bij chemisch inerte substraten doet het er in principe niet zo
veel toe, welke pH-waarde de uiteindelijke voedingsoplossing bezit, mits 
deze niet lager dan 4,5 en niet hoger dan 8 is. Is de pH-waarde van de 
voedingsoplossing lager dan 4,5 of hoger dan 8, dan treedt er bij de plan
ten weefselbeschadiging op.
De pH-waarde is daarom niet zo belangrijk, omdat de voedingszouten in 
een direkt voor de plantewortels opneembare vorm worden toegediend. Bij 
teelt in grond mag de pH-waarde over het algemeen niet lager zijn dan 5,5 
en niet hoger dan 7. Dit komt omdat grond een ionenbufferend en ionen- 
fixerend vermogen heeft. Valt de pH-waarde buiten de bovengenoemde 
grenzen dan worden de voedingsionen niet aan de plantewortels af
gestaan en/of worden bepaalde schadelijke ionen (bijv. die van aluminium) 
niet onschadelijk gemaakt. In werkelijkheid zijn de processen die zich afspe
len complexer. Wortels zijn bijv. in staat in hun direkte omgeving een pH-
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verlagend mikroklimaat te scheppen, waardoor de voedingsionen uit de 
grond vrijgemaakt kunnen worden.
De eerste resultaten met lava als substraat waren niet al te best, de planten 
wilden bijv. bijna niet opnieuw wortelen. Volgens mij werd dit veroorzaakt 
door de te hoge pH-waarde (weefselbeschadiging). Een ander lid van Suc
culenta (de hr. Dekker), die met dezelfde lavasoort experimenteerde had 
geen problemen. Zijn ervaringen waren zelfs uitgesproken positief.
Om een lava met een lagere pH-waarde te verkrijgen heb ik deze in een 
grote ton gedaan en behandeld met water waaraan salpeterzuur was toe
gevoegd. Na 24 uur was de pH-waarde van het water gestegen van 3 — 6. 
Vervolgens werd de lava goed met kraanwater gespoeld. De pH-waarde 
van de lava was na deze behandeling gedaald van 8,5 —6,5.
Door deze salpaterzuurbehandeling was de elementverdeling in de lava 
t.o.v. de niet schoongemaakte nauwelijks veranderd, slechts het kaliumge- 
halte was meetbaar lager geworden (van 6,5% — 5%).
Een andere mogelijkheid om de pH-waarde van de lava te verlagen is aan 
de lava het zuur reagerende superfosfaat (Ca(H2 P0 4 )2 ) toe te voegen. 
Hiertoe doet men ca. 300 g superfosfaat in een oude nylonkous en hangt 
deze in een emmer met ca. 10 liter water. Na 24 uur haalt men de nylon
kous uit de emmer en gooit deze met inhoud weg (voornamelijk gips). Wat 
overblijft is dan een zuur reagerende meststof met een pH-waarde van ca. 
3. Deze zure meststof voegt men vervolgens toe aan de lava (±  1 50 ml 
per 1 0 liter lava).

Vosstraat 18. 6 96 4  BA Hall (WOrdt VeTVOlgd)

Oreocereus ritteri (Cullm.)
F.J. VANDENBROECK

Oreocereus is een Zuidamerikaans geslacht dat tot de verbeelding spreekt, 
omdat het onder zijn vertegenwoordigers enkele soorten telt met een sen
sationele witwollige beharing. Dergelijke witbehaarde cactussen, zoals ook 
van de geslachten Espostoa en Cephalocereus, zijn over het algemeen be
geerde planten, ook door niet-liefhebbers, en worden vaak met de term 
"grijsaardcactus" benaamd. Bij de vanwege hun zeer aantrekkelijke habi
tus bekendste soorten hoort ongetwijfeld Oreocereus hendriksenianus die 
in 1 93 5 door Backeberg werd beschreven. Deze plant groeit zuilvormig tot 
ongeveer één meter hoogte en vormt in de natuur grote groepen van ver
scheidene meter doorsnede. De zuilen zelf hebben een dikte van zowat 1 5 
cm en bezitten een sneeuwwitte wollige beharing waaruit de gele midden- 
doorns priemen. Als verspreidingsgebied van de plant geeft Backeberg 
zuidelijk Peru en Noord-Chili aan. Ritter beschouwt de naam Oreocereus 
hendriksenianus echter als ongeldig. Hij wijst erop dat de door Backeberg 
in 1 935 beschreven plant reeds vroeger bekend was en in 1891 door 
R.A. Philippi als Echinocactus leucotrichus beschreven werd. Op grond van 
het door Ritter verrichtte veldonderzoek werd de soort in 1 956 door Wa- 
genknecht omgekombineerd tot Oreocereus leucotrichus. Volgens de no- 
menclatuurregels zou dus de soortnaam "hendriksenianus”  vervallen ten 
voordele van de naam "leucotrichus".
Tijdens een van zijn studiereizen, in het begin der vijftiger jaren, vond Rauh 
in het Zuidperuaanse Andesgebied tussen Lucanas en Nazca planten van 
het geslacht Oreocereus die hij als variëteiten van de reeds bekende "leu-
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Oreocereus ritte ri 
fa. densilanatus op de 
groeiplaats, oostelijk van 
de Pampa Galera

Oreocereus ritte r i fa. densilanatus

X idem, de bloei w ij ze is enigszins zygom orf

Foto's van 
de schrijver
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cotrichus" (de "hendriksenianus" van Backeberg) beschouwde. In 1956 
werden deze door Rauh en Backeberg als Oreocereus hendriksenianus 
var. densiianatus (een variëteit met een zeer dichte witte beharing) en Ore
ocereus hendriksenianus var. spinossissimus (een variëteit met sterkere 
bedoorning en minder dichte bruinige beharing) beschreven. Ritter stelt dat 
deze planten niets met het soort Oreocereus ieucotrichus (hendriksenianus 
sensu Backeberg) te maken hebben en hij verwijt Rauh de planten onvol
doende te hebben onderzocht. Hij huldigt de opvatting dat op de voormel
de groeiplaatsen een aparte soort voorkomt zonder enig variëteitsonder- 
scheid. Deze soort werd in 1 958 door Cullman beschreven als Oreocereus 
ritteri. Als voornaamste verschillen tussen Oreocereus ieucotrichus en 
Oreocereus ritteri geeft Ritter o.a. op: het kleiner aantal middendoorns van 
O. ritte ri (slechts 1 of 2, 0. Ieucotrichus 4 of meer), en de dichte beharing 
(200 è 500 haren per areool, bij O. ieucotrichus slechts 50 a 100). De 
belangrijkste verschillen zouden echter liggen in de vruchten en zaden. Zo 
zou de vrucht van Oreocereus ritteri niet hol zijn zoals de meeste vertegen
woordigers van het geslacht Oreocereus, maar hardvlezig.
Tijdens een tocht van Puquio naar Nazca, in Zuid-Peru, kwam ik door het 
groeigebied van Oreocereus ritteri en kon ik de planten van nabij waarne
men. Merkwaardig daarbij was wel dat ten oosten van het tussen beide bo
venvermelde plaatsen gelegen hoogplateau, de zogenaamde Pampa Gale
ra, de lichter bedoornde zuiver witwollige vormen (de variëteit "densiiana
tu s " \jan Rauh en Backeberg) overheersten en ten westen van het plateau, 
afdalend naar de kust, het hoofdzakelijk de zwaarder bedoornde, minder en 
bruinig behaarde vormen (variëteit "spinossissimus” ) waren die het land- 
schap bepaalden. Het dient echter gezegd dat in dit laatste gebied de dicht
heid van de beharing per plant sterk varieerde. Bij sommige planten was 
duidelijk de groene epidermis te ontwaren, terwijl deze bij andere helemaal 
schuil ging achter de beharing, die gewoonlijk, en dit vooral in het groei- 
punt, een geelbruine kleur had. De bedoorning was echter bij alle planten 
merkelijk zwaarder aan de westzijde van de hoogvlakte. Vier zware licht ge
bogen bruinige middendoorns (één lange en drie kortere) staken uit de be
haring naar voor, terwijl de oostelijke vormen slechts één gelige midden- 
doorn buiten hun wolkleed lieten zien.
Zoals reeds gezegd verwerpt Ritter het opstellen van onderscheidende va
riëteiten voor deze verschillende vormen. Hij spreekt in dit geval van een 
"variatiebreedte der vormen”  en dit voor wat zowel de bedoorning als de 
kleur der beharing betreft. Aan deze variatiebreedte hecht Ritter trouwens 
een zeer groot belang. Hij wijst er bij herhaling op dat in het verleden al te 
weinig rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat planten binnen 
eenzelfde populatie afwijkende vormen vertonen, wat dan aanleiding gaf 
tot het beschrijven van variëteiten en zelfs soorten die er geen waren. In de 
inleiding tot zijn vierdelig werk geeft Ritter interessante beschouwingen ten 
beste over de begrippen soort, variëteit (of ras) en vorm.
Om tot een definitie van het begrip soort en variëteit te komen gaat Ritter 
uit van de individuele planten zoals we die in de natuur vinden. De planten 
groeien in populaties ("Zeugungskreise"), waarin ze onder elkaar erfelijk 
materiaal uitwisselen. Een populatie in de meest enge zin wordt gevormd 
door de planten van eenzelfde standplaats. De totale populatie daarentegen 
omvat alle planten der nabije en verder gelegen groeiplaatsen die zich nog 
door kettinggewijze bevruchting onder elkaar voortplanten. Zulke populatie 
in brede zin noemt Ritter een variëteit of ras. Wat nu echter kan gebeuren 
is dat binnen de variëteit de isolatie tussen verschillende standplaatsen zo



groot geworden is dat geen wederzijdse bevruchtingen meer voorkomen en 
de populaties op geïsoleerde standplaatsen zich zelfstandig verder gaan 
ontwikkelen wat tot verschillende variëteiten of rassen kan leiden. De vraag 
is nu of we deze redenering niet kunnen toepassen in het geval van Oreo- 
cereus ritteri, waarbij dan de Pampa Galera als de isolerende natuurlijke 
hindernis tussen de variëteit " densilanatus"  en de variëteit "spinossissi- 
m u s"  kan gezien worden. Zoals reeds hierboven gesteld is het verschil tus
sen de planten oostelijk en westelijk van de pampa immers opvallend. 
Wat er ook van weze, Oreocereus ritteri is door zijn zeer speciale habitus 
een uiterst aantrekkelijke plant. De karmijnrode bloemen staan schitterend 
in de witwollige beharing. Groeiend op hoogten schommelend tussen 
3000 en 4000 meter is het een echte hooggebergteplant. De planten ko
men voor op stenige hellingen begroeid met lage heesters en grassen. 
Oostelijk van de Pampa Galera vindt men ze samen met Matucana m ulti
color (Rauh et Backebg.), westelijk met Cumulopuntia gelerasensis (Ritt.). 
Als cultuurplant zal Oreocereus ritteri zeer zonnig moeten gekweekt wor
den en kan een lage overwinteringstemperatuur geen problemen stellen.

Geraadpleegde literatuur:

F. Ritter: Kakteen in Südamerika, Band IV

W  Rauh: Kakteen an ihren Standorten unter besonderer Berücksichtigung ihrer Morphologie und Systematik 

C. Backeberg: Das Kakteenlexikon

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen, België

W at denkt u van... (31 )

Turbinicarpus valdezianus (Möller) Gl. & F.

TH.M.W. NEUTELINGS

Allereerst even wat geschiedenis, om daarmee tevens alle benamingen, die 
deze kleine cactus in de loop der tijden toegedicht waren, de revue te laten 
passeren. Hetgeen van enig belang is, speciaal voor de pas begonnen lief
hebbers, die, net als ik aanvanger, door dat bos van namen zich niet de 
juiste plant kunnen voorstellen. In 1 930 beschreef Möller als eerste deze 
soort als Pelecyphora valdeziana. Bravo maakte daar in 1 937 Thelocac- 
tus valdezianus van. Vijf jaren later maakten Kelsey en Dayton er weer 
Mammillaria valdeziana van. In 1 966 doopte Backeberg dit plantje om in 
Gymnocactus valdezianus. Drie jaren later creëerden Klawida en Bux- 
baum een nieuw geslacht, zodat het Normanbokea valdeziana werd en 
tenslotte, weer 8 jaren verder, kwamen Glass en Forster na de nodige stu
dies tot de bevinding dat het een Turbinicarpus was. Voor ons leken haast 
onvoorstelbaar, al die geslachtsnaamwisselingen. Voor ons verdient dit 
plantje, een wondermooi cactusminiatuurtje, om andere redenen alle aan
dacht.
De typevindplaats is gelegen bij Saltillo in de staat Coahuila (Mexico), waar 
het groeit aan de voet van kalksteenheuvels op ongeveer 1 500 m hoogte. 
Maar ook in Nuevo León is het aangetroffen, zij het met witte bloemen, 
voorzien van een violette middenstreep, zoals op de hierbij afgebeelde plaat 
valt te zien. De op de typevindplaats voorkomende exemplaren bloeien met 
een diep roodviolette tint. De soortnaam 'valdeziana' is afgeleid van de



Turb in icarpus valdezianus (w it te  vorm) Fo to  van de sch rijve r

achternaam van de echtgenote van Möller, sra. Valdez.
Het plantelichaam varieert van 1 -2 '/2 cm in ©. Geënt wordt het wel wat 
breder. De ribjes zijn opgelost in tuberkeltjes van 3 mm lang en breed, die 
blauwgroenkleurig en min of meer vierhoekig zijn. Op de areolen staat de 
schitterende bedoorning, bestaande uit ca. 30 of meer, tot 2 mm lange, 
witte, haarfijne en beveerderde doorntjes.
Toch is het een vrij gemakkelijke bloeier, mits men zich aan de volgende 
spelregels houdt. Vaak in hartje winter, wanneer praktisch alle cactussen in 
de kas van hun rustperiode genieten, kunnen bij deze soort in het groeipunt 
de eerste bloemknopjes zichtbaar worden. Zeker als ze op een zonnige plek 
staan. Vanaf dat moment dat men de eerste kleine knopjes ontwaart, moet 
men de plant verder met rust laten. D.w.z. niet verzetten, niet verpotten en 
beslist zeker geen water geven, zelfs geen minimale hoeveelheid, ook al 
loopt in februari de temperatuur tijdens zonnige dagen in de kas aardig op. 
En dat geldt ook voor de geënte exemplaren.
Zodra deze bloemknoppen zich behoorlijk ontwikkeld hebben - en dan zit
ten we meestal in de maand maart - mag bij aanhoudend zonnig weer een 
heel klein beetje water toegediend worden, met de klemtoon op 'mag'. 
Dan kunnen de worteltjes alvast uit hun slaap gewekt worden. Immers na 
de bloei zet de vruchtzetting en de groei van de plant weer in. Maar for
ceert men de groei reeds bij het vaststellen van de eerste prille knopjes, 
dan drogen die snel in en vallen vervolgens af.
De bloemen bloeien redelijk lang, soms 7 - 8  dagen. Het afgebeelde exem
plaar bloeide eind maart (1982) (in de voorafgaande maand hadden we 
vrij veel zonneschijn) met 1 0 bloemen tegelijk! Dit lichtgetint bloeiende



exemplaar wordt ook wel eens aangeboden onder de toevoeging van de 
variëteitsnaam "albifiorus”  (=  de witbloemige). Wel is het mij opgevallen 
dat deze vorm talrijkere bloemen voortbrengt dan die met diep roodviolet 
bloeiende bloemen. De bloem kan een doorsnee van 25 mm bereiken. De
ze plant is zelfsteriel, m.a.w. wil men zaad ervan winnen, dan dient de 
bloem met stuifmeel van een andere bloeiende valdezianus bestoven te 
worden.
Een eender bloeiende soort is Turbinicarpus pseudopectinatus, ook een 
vroege bloeier, die precies dezelfde behandeling vraagt. Alleen groeit deze 
soort wat sneller en zijn de kamvormig ingeplante doorntjes hard en stijf. 
Op eigen wortel staand dienen we voor beide soorten te zorgen voor een 
buitengewoon goed doorlatend grondmengsel, bestaande uit leem, zand en 
kleikorreltjes bijvoorbeeld. En zuinig zijn met de watergift. Wil men liever 
deze kleinoden geënt hebben, dan kan men het beste E. jusbertii als on
derstam aanhouden. De entling groeit dan niet zo snel en behoudt vrij aar
dig zijn natuurlijke vorm. Koel en droog overwinteren bij temperaturen tot 
even boven 0 ° C biedt, naar mij gebleken is, geen problemen. Het is zelfs 
mogelijk deze soort geënt op de vensterbank in bloei te krijgen. Maar zorg 
dan voor een zeer lichte, doch koele plek, die niet rechtstreeks met een cv- 
radiator in verbinding staat. Anders moet toch water gegeven worden.
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, St. Pieters-Woluwe, België
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T IJD S C H R IFT E N

Piante Grasse jrg . 2 nr. 1 (19 8 2 )
Dit tijdschrift van de Italiaanse zustervereniging bevat artikelen in het Italiaans met samenvat
tingen in het Engels. Een uitgebreid artikel over Pterodiscus begint met enkele algemene op
merkingen over caudiciforme planten. De soort Pterodiscus speciosus wordt behandeld, zijn 
taxonomie, de geologie, klimaat, flora en verspreidingsgebied. De volwassen planten en zaai
lingen worden beschreven evenals het zaaien. De conclusie is dat het een tamelijk gemakkelijk 
te kweken plant is. Sleiter en Stella gaan in op de grondsamenstelling voor het kweken van 
succulenten, de problemen van het verpotten, het watergeven en de noodzaak van licht en 
temperatuur. Twee kortere artikelen gaan in op de bescherming van onze succulenten op de 
standplaatsen.

C actaceas y Suculentas M exicanas jrg . 2 5  nr. 1 (1 9 8 0 )
Lujan behandelt de flora van de Canarische eilanden en speciaal de historie en het voorkomen 
van Opuntia species (O. ficus-indica en O. tomentosa). In een tweede aflevering wordt een 
sleutel gegeven tot de cactusflora van de Cuenca Baja del Rio Balsas, voorzien van vele litera
tuurverwijzingen. Sanchez-Mejorada bespreekt Mammillaria pachyrhiza Hij beschouwt de 
plant als een vorm binnen het M. discolor-complex. Een uitvoerige beschrijving van stand
plaatsexemplaren laat de grote variabiliteit zien.

Cactaceas Y Suculentas M exicanas jrg . 2 5  nr. 2 (19 8 0 )
Heinemann gaat in op de herkomst van het woord cactus. Voor het eerst vermeld door The
ophrastus is het waarschijnlijk de plant die thans Carduus aculeatus wordt genoemd. Lobel, in 
1576, is de eerste die de naam cactus geeft aan een plant die wij thans rekenen tot het 
geslacht Melocactus. Meyran beschrijft het landschap en het klimaat van de Mexicaanse staat 
Tamaulipas en geeft een lijst van aldaar voorkomende cactussen en andere succulenten. Lujan 
inventariseert de planten van het geslacht Yucca, die voorkomen in de Baja California. Beslo
ten wordt met een verslag van het XVIe IOS-congres, dat plaatsvond in Mexico in maart 
1980.

C actaceas Y Suculentas M exicanas jrg . 25  nr. 3 (1 9 8 0 )
Eerstbeschrijving van Neoevansia lazaro-cardenasii door Contrera, Jimenez, Sanches- 
Mejorada en Toledo. Deze plant, afkomstig uit het Balsas River Lower Bassin is nauw verwant 
met N. zopilotensis In een volledig Engelse versie beschouwt Leuenberger de geografische 
verspreiding van Pereskia lychnidiflora Meyran gaat in op de distributie van het geslacht 
Echinofossulocactus, een typisch Mexicaans geslacht. De vegetatie'en gesteldheid van de 
groeiplaatsen worden beschreven. Uit de grote variabiliteit trekt hij de conclusie dat het 
geslacht een evolutieproces doormaakt. Sanchez-Majorada bespreekt de zaadverschillen tus
sen Ferocactus lindsayi en F. reppenhagenii, twee zo op het oog gelijke planten. De REM- 
opnamen maken duidelijk dat het twee totaal aparte planten zijn. Bremer geeft beschrijvingen 
van Coryphantha longicornis, C. nickelsae en C. borwigii

Cactaceas y Suculentas M exicanas jrg . 25  nr. 4  (1 9 8 0 )
Een uitgebreid artikel van Chalet betreffende het voorkomen van alkaloïden in cactussen. De 
cactusalkaloïden kunnen ingedeeld worden in drie klassen: de febnetylamines, de tetrahydroi- 
sochinolines en de imidazolen. In tabellen wordt een overzicht gegeven van alle tot nu toe in 
cactussen aangetroffen alkaloïden en in welke planten ze voorkomen. Sanchez-Mejorada laat 
aan de hand van REM-opnamen van het zaad duidelijk zien dat Neoevansia lazaro-cardenasii 
en N. zopilotensis twee aparte soorten zijn.
C. Bercht, M auritshof 124, 3481  VN Harmelen

Aloë, tydskrif van die S .A . Aalw yn- en Vetplantvereniging, vol. 19 , nr. 1. 1 9 8 2
Het voorblad van deze uitgave gaat getooid met een kleurenplaat van,Lithops dinteri var bre
vis. E. van Jaarsveld schrijft over de cultivering van de Mesembryanthemaceae. Over Aloë- 
afbeeldingen op postzegels gaat het relaas van F. Steffens. K. Geldenhuys geeft tips voor het 
construeren van een thermostaatsysteem ten behoeve van een zaaitoestel. A. de Lange geeft 
een reisverslag (2 delen) naar Rooibokkraal. Met betrekking tot het enten worden enige prakti
sche wenken gegeven. E. van Jaarsveld behandelt Aloë meyeri, die door hem in het Richters- 
veld werd aangetroffen. P.d. Brink brengt Fenestraria aurantiaca in woord en kleurenbeeld.

The Journal of the M am m illaria  Society, Vol. X X I, nr. 5 , October 1981
J. Pilbeam publiceert het tweede gedeelte van de Lau-verzamelnummers (1053 t/m 1364) 
voor zover deze betrekking hebben op Mammillariasoorten. Dezelfde schrijver vraagt zich af 
hoeveel Mammillariasoorten in cristaatvorm bekend zijn. Een viertal worden in zwartwitplaten 
afgebeeld. Uiteraard wordt in dit nummer door D. Hunt stilgestaan bij het overlijden van Betty 
Maddams. Haar rubriek "Among our Mammillarias'' wordt voorlopig voortgezet door haar 
echtgenoot Bill Maddams.
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The Journal of the Mammillaria Society, Vol. XXI, nr. 6, December 1981
P. Strong maakt de lezer uitgebreid deelgenoot van zijn ervaringen in het kweken van Mammil- 
laria's in 1 981. J. Pilbeam behandelt in woord en beeld vier soorten Mammillaria's, te weten 
Mamm. supertexta (Syn.: Mamm. elegans), Mamm. tonalensis, Mamm. species Lau 1 186 
en Mamm. species Lau 1 186a, beide laatste verwant aan Mamm. glassii, naar er wordt ver
ondersteld, maar mooier dan de laatst vermelde, aldus de schrijver, B. Maddams tenslotte 
geeft zijn kweekervaringen weer in de reeds lang lopende rubriek "Temidden van onze 
Mammllaria's.

Cactus and Succulent Journal (U.S.), Vol. 53, nr. 5, Sept.-Oct. 1981
Brighamia insignis, een merkwaardige succulente plant van de Lobeliafamilie van de Hawai- 
aanse eilanden, is een artikel van de hand van W. Rauh. A. Lau beschrijft hoe hij de eigenlijke 
groeiplaats van Ferocactus johnstonianus aantrof. M Kimnach koos Werckleocereus glaber 
als onderwerp. John Pilbeam schrijft over Haworthia's, welk artikel goed met fotomateriaal 
gedocumenteerd wordt. R.A. Howard en M. Touw houden zich bezig met de Antilliaanse cac
tussen alsmede met de typebepaling van het geslacht Opuntia Mill. I. Hoffmann is toe aan 
deel 2 van haar eigen reisverslag door Chili. D. Cote vraagt aandacht voor de planten uit het 
geslacht Turbinicarpus. Wat er zoal aan succulente planten in de Sonorawoestijn te vinden is, 
tracht R. Humphrey uit de doeken te doen. De vorming van blad en bedoorning bij Echinoce- 
reus reichenbachii en E. pectinatus-soorten wordt door R. Ross nader toegelicht. SEM-foto's 
geven daarbij een duidelijk beeld.

Cactus & Succulent Journal (U.S.), Vol. 53, nr. 6, November-December 1981.
D. Cote bericht over haar bezoek en ervaringen in de Mohavewoestijn in Californië. R. Rawe 
geeft de nieuwbeschrijving van Conophytum hirtum  var. baradii, afkomstig van Rooiberg, Na
mibië. Een kleurenfoto is daarbij afgebeeld. L. Bremer geeft de nieuwbeschrijving van Cory- 
phantha grata, gevonden in Tamaulipas, Mexico. Ook hierbij een kleurenplaat. J.S. Sarkaria 
schrijft over de cactustuinen in Sailana, India. I. Hoffmann is toe aan deel 3 over haar reison- 
dervindingen door Chili. Veel Copiapoa's en Neochilenia’s komen daarin aan bod. J. Pilbeam 
verhaalt over diverse soorten uit de Mammillariareeks Lasiacanthae. E. Doak behandelt een 
aantal Crassula's, deel 3. B.J. Hargreaves geeft de nieuwbeschrijving van Monadenium ma- 
fingensis, afkomstig uit Mafinga Hills, Chitipa District, Malawi. Ook hier een kleurenfoto van 
deze nieuwe aanwinst. Nog een nieuwbeschrijving en wel van de hand van M. Kimnach & R. 
Moran van Echeveria prunina, een soort aangetroffen in Chiapas, Mexico. Twee kleuren- en 
drie zwartwitplaten geven een goede indruk ervan. L.W. Mitich brengt een schriftelijk eerbe
toon aan de in 1 928 overleden J.N. Rosé, die te zamen met N.L.Britton het bekende werk 
"The Cactaceae”  schreef.

The C actu s  and S uccu len t Jou rna l o f G rea t B rita in , Vol. 43, no. 1, Febr. 1981
Peter Brandham behandelt Aloë aristata, alsmede de diverse vormen en hybriden ervan.
Susan Carter vraagt aandacht voor een tweetal Euphorbia’s, die met uitroeiing bedreigd worden, 
namelijk E. cussonioides en E. wakefieldii.
De anatomie van de stam van Opuntia fragilis koos Jonathan Y. Clark als onderwerp.
Het kweken van eactussen uit zaad heeft ditmaal de aandacht van Brian Fearn.
De gebruikelijke zaadlijst is los bij dit nummer gevoegd.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Rectificatie
Het onderschrift bij de foto op blz. 129 (Succulenta no. 6, juni 1 982) 
moet zijn Tillandsia ionantha.
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Ervaringen met het kweken van cactussen en andere 
succulenten in lava (slot)

H. VAN WORTEL

Om schakeling van aarde naar lava
Mijn in aarde gekweekte planten stonden in potjes van allerlei afmetingen 
en vormen. Omdat alle planten in lava gezet moesten worden, besloot ik al
leen nog maar vierkante potten te gebruiken om de beschikbare ruimte op
timaal te benutten. Ik koos voor drie maten n.l. 7x7x8, 9x9x10 en 
13x13x13 . De kas waarin de planten gekweekt worden, heeft 's winters 
een temperatuur van ca. 1 4 °C .  Door deze vrij hoge wintertemperatuur krij
gen de planten in die tijd dan ook wat water. Toen de planten nog op aarde 
stonden was dit watergeven altijd problematisch omdat droge aarde slecht 
water opneemt. Lava, zelfs kurkdroge, neemt zeer goed water op, 's win
ters water geven van bovenaf is echter te barbaars (wortelrot), dus moest 
daar wat anders op gevonden worden. Na enige experimenteren bleek, dat 
als er in ieder potje een stukje elektriciteitspijp gestopt werd, met een leng
te van 8/10 van de hoogte van het potje, via dit pijpje de planten uitste
kend van water voorzien konden worden. Zie de schets op blz. 1 84.
Ikzelf heb de ervaring dat het overpotten het beste in februari gedaan kan 
worden. Voor de planten in lava gezet kunnen worden, moeten de plante- 
wortels geheel van aardedeeltjes worden ontdaan: doet men dit niet nauw
keurig dan is later de kans op wortelrot zeer groot. Het verwijderen van de 
oude aardedeeltjes gaat het best als de wortelkluit kurkdroog is. De laatste 
restjes aarde kunnen met een tandenborstel of iets dergelijks verwijderd wor
den.
Vervolgens kort men de plantewortels flink in, daarna moeten de planten 
minstens een week te drogen worden gelegd, dit om de wonden te laten 
genezen. Nu pas kunnen de planten in lava gezet worden, na ca. twee we
ken kan bij zonnig weer van onderaf, wat water gegeven worden (zonder 
voedingszouten). Als er duidelijk hergroei optreedt kan iets meer water ge
geven worden. Omdat lava geen pH-bufferend vermogen bezit en leiding
water in Nederland altijd basisch is giet ik met aangezuurd water. Voor het 
aanzuren kan men gebruik maken van bijv. salpeterzuur, fosforzuur, zwa
velzuur en azijnzuur. Ik gebruik altijd fosforzuur (85%),  m.b.v. het fosfor
zuur worden de in het leidingwater aanwezige C a+ + -ionen grotendeels 
tot caliumfosfaat afgebonden. Caliumfosfaat is niet direkt voor de plante
wortels opneembaar (wel indirekt via mikroklimaat rond plantewortels?). 
Waar ik woon is de pH-waarde van het leidingwater ca. 8 ,5  en zijn er per 
liter water ca. 20-30 mg C a+ + -ionen aanwezig. Iedereen kan in zijn of 
haar gemeente kosteloos deze gegevens wat betreft waterkwaliteit opvra
gen. Ik giet de planten met water dat een pH-waarde van 6 bezit. Om dit te 
bereiken moet per 100 liter water 9cc fosforzuur toegevoegd worden.

De voedingsoplossing
Daar er in lava zo goed als geen voedingsstoffen aanwezig zijn, moeten de
ze in het groeiseizoen aan de planten toegediend worden. Van sommige 
voedingsstoffen hebben planten relatief veel nodig, dit zijn de zg. makro- 
elementen. Van andere voedingsstoffen hebben ze relatief weinig nodig, dit 
zijn de zg. mikro-elementen (of sporenelementen). Zoals reeds opgemerkt 
moeten de elementen in een direkt voor de planten opneembare ionvorm

1 94



aangeboden worden. In tabel 2 staat aangegeven welke elementen voor 
een gezonde plantengroei onontbeerlijk zijn.

Tabel 2: makro- en mikro-elementen die in de voedingsoplossing aanwezig 
moeten zijn

m a k r o -e le m e n t e n m ik r o -e le m e n t e n

e le m e n t w o r d t  a a n g e b o d e n  a ls e le m e n t w o r d t  a a n g e b o d e n  a ls

s t ik s t o f  (N ) N O 3 - ijz e r  (Fe) c h e la a t !

fo s fo r  (PI

IOCLC\|
X

m a n g a a n  (M n ) M n +  +

k a liu m  (K) K + m o ly b d e e n  (M o) M o +  +

m a g n e s iu m  (M g ) M g +  + z in k  (Zn ) Z n  +  +

c a lc iu m  ( C a l C a  +  + k o p e r  (C u ) C u  +  +

z w a v e l ( S I s o 4 — b o r iu m  (B) B +  +  +

De makro-elementen dienen voor het opbouwen van de organische 
bestanddelen van de planten, de mikro-elementen schijnen voornamelijk 
katalytische funkties te bezitten.
Bij inerte substraten, zoals lava, is het verstandig stikstof alleen in nitraat- 
vorm (NO3 ) en niet in ammoniumvorm (NH + ) aan te bieden, daar er 
geen bacteriën zijn die de niet direkt voor de planten opneembare 
ammonium-stikstof om kunnen zetten in nitraatstikstof. Ammoniumstikstof 
in de voedingsoplossing zou zelfs giftig voor de planten zijn.
Uit tabel 2 blijkt dat ook calcium een voor de plant onontbeerlijke 
bouwsteen is. Vele lezers zullen dit in eerste instantie misschien niet gelo
ven, daar calcium over het algemeen als schadelijk of in ieder geval als on
gewenst wordt beschouwd. Zoals men weet is calcium een basisch reage
rend element. Wordt er met hard niet aangezuurd leidingwater gegoten 
(pH-waarde 8,5), dan zal na enige tijd de pH-waarde van het substraat ho
ger dan 7 worden. Door de te hoge pH-waarde (zie "De invloed van de 
pH-waarde” ) kunnen vooral bij aardculturen de voedingsionen niet meer 
vrijgemaakt worden, met als gevolg slechte groei, m.a.w. de pH- 
verhogende werking van calcium is schadelijk.
Zuurt men de voedingsoplossing in het water aan tot een pH-waarde van 
6, dan is de "schadelijkheid”  van calcium verdwenen.
Van de sporenelementen moet ijzer altijd in chelaatvorm toegediend wor
den. Wordt ijzer in ionvorm toegediend, dan wordt het ion, bijv. door fos- 
forzuur, direkt gebonden, met als gevolg dat het voor de planten niet meer 
opneembaar is. De andere mikro-elementen kunnen wel in ionvorm toege
diend worden (veel goedkoper dan toedienen via chelaten), mits de pH- 
waarde niet te hoog en niet te laag is.
De makro-elementen moeten ten opzichte van elkaar in een bepaalde ver
houding in de voedingsoplossing aanwezig zijn: in ieder geval zodanig dat 
er geen neerslag van calciumsfosfaat en/of calciumsulfaat ontstaat. Deze 
neerslag is niet direkt schadelijk voor de planten maar kan toch beter voor
komen worden. Er zijn ook nog andere redenen waarom de makro- 
elementen in een bepaalde verhouding in de voedingsoplossing aanwezig 
moeten zijn, maar het gaat te ver, om in het kader van dit artikel, hierop 
nader in te gaan.
Bij aardcultures krijgen de succulente planten altijd stikstofarme mest toe
gediend, d.w.z. als men het nodig vindt om de planten bij te mesten! Bij

Vervolg op blz. 1 98 
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Wat denkt u van...(32)

Gymnocalycium eurypleurum Ritt.

Th.M.W. NEUTELINGS

In een verzameling met Gymnocalyciums te zamen is dit exemplaar er di
rect uit te halen. En wel vanwege de typisch brede (ca. 3 cm) en zeer lan
ge ribben, die een frisgroen, enigszins glanzend uiterlijk hebben. Door de 
inwerking van het zonlicht kan er rondom de areolen een paarsachtige ver
kleuring optreden. Het aantal ribben bedraagt 7-12 stuks, welke zijn voor
zien van ondiepe dwarsgroeven tussen de areolen. Het plantelichaam is af
geplat kogelvormig en wordt tot 8-9 cm © en ca. 6 cm hoog. Op de gelig- 
wit behaarde areolen staan 5-9 vrij dikke, stugge randdoorns, waarvan de 
bovenste twee, soms drie, beduidend kleiner zijn in geval van het maximale 
aantal van 9 stuks. Voorts is er meestal 1 middendoorn. De rechte doorns 
staan van het plantelichaam afgericht, zijn in de schedel donkerbruin, maar 
bij het ouder worden verkleuren ze via lichtbruin, geelachtig naar donker- 
grijshoornkleurig. De maximale lengte die ze halen bedraagt 25 mm.
De soortnaam eury-pléurum betekent: met brede ribben, dus zeer terecht 
door Ritter bedacht, die deze fantastische soort ontdekte en beschreef. Hij 
verzamelde deze onder nummer FR 1 1 78 op de Cerro León in Uruguay en 
dit onder gevaar voor eigen leven.

Gymnocalycium eurypleurum: de geopende bloemen bedekken de gehele kop van de plant.
Foto van de schrijver

De bloemen die een vrij korte bloembuis en vruchtbeginsel kennen, kunnen 
een doorsnede van 45-50 mm halen. De kleur is lichtroze met een donke-



re, rozeviolette middenstreep, welke op de onderkant van de bloemdekbla- 
den goed waarneembaar is. Als er meer bloemen tegelijk bloeien - en dat is 
voor deze soort geen probleem - dan gaat het totale plantelichaam schuil, 
zoals dit wel uit de hierbij afgedrukte kleurenfoto blijkt. Typisch is dat de 
stempel, die 1 2 lichtgele lobben telt, niet boven de helmhokjes van de 
meeldraden uitkomt. Maar omdat deze soort zelfsteriel blijkt te zijn, bestaat 
er geen bevruchtingskans vanwege het eigen stuifmeel, dat op de stempel 
naar beneden valt.
In de kas zowel op de vensterbank doet hij het bijzonder goed, mits niet 
blootgesteld aan het felle zonlicht, waartegen vooral tijdens de uren rond 
de klok van twaalven beschermd dient te worden. Zoals alle Gymno's 
houdt ook deze van frisse lucht. Een koele overwintering is geen enkel pro
bleem, mits natuurlijk de gebruikelijke verzorgingseisen in acht genomen 
worden. Het is een langzame groeier, die tot dusver geen spruiten gemaakt 
heeft, iets waarvan in de literatuur ook nergens melding gemaakt wordt. De 
hoofdbloei ligt in de maand juni.

Galmeidijk 49, 4  706 KL Roosendaal

Een vetplantje voor het raam ( 6 )

Aloë thomsoniae Groenew.

W. STERK

Deze dwergaloë komt uit Transvaal en wordt ingedeeld bij het onder
geslacht Leptoaloe.

Aloë thomsoniae

Foto van de 

schrijver
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Volgens Reynolds komen hiervan 1 1 soorten voor in tropisch Afrika, 1 8 in 
Zuid-Afrika en geen op Madagascar. Niet alle soorten van deze groep dun
ne of slappe Aloë's zijn uitgesproken klein. Enkele soorten hebben smalle 
bladeren van wel 30-40 cm lengte. In het algemeen komen we van deze 
groep bij liefhebbers in onze streken maar zelden planten tegen.
Deze soort vormt een laag, van onderaf vertakt plantje met tienbladerige 
rozetten. De bladeren zijn 1 5 cm lang en in het midden nog geen centime
ter breed. De randen dragen kleine witachtige tandjes.
Volgens de beschrijving heeft de bloemtros twaalf bloemen. Toch was ik 
verbaasd dat, toen het plantje in bloei kwam, er precies twaalf bloempjes in 
een tros zaten. Ze zijn ongeveer 25 mm lang en mooi rood, naar het einde 
overgaand in geel-groen.
Hoewel de plantjes korte tijd wel wat koude verdragen, kunnen ze toch be
ter bij een temperatuur boven 10° C overwinteren. Op een wat warmer 
plaatsje in de kas, of anders in een niet te warme plaats in huis.
Het is aan de zachte blaadjes al te zien dat het niet van die stoere onver
woestbare planten zijn als veel andere Aloë's. Met een beetje aandacht en 
zorg zijn ze echt wel te kweken. Stekken in het voorjaar is niet moeilijker, 
als we maar voorzichtig zijn met te veel water.
Omdat het bewortelen van kleine Aloë's nog wel eens lang duurt, stek ik 
deze soort liever in het voorjaar, als het kan niet na juni. Ik heb goede erva
ringen met vermiculite, een materiaal dat bij bouwmateriaalhandelaren te 
koop is. Naar ik daar hoorde wordt het gebruikt bij het maken van open 
haarden. Het kan ook vermengd met potgrond worden gebruikt als zaai- 
grond of voor het opkweken van stekjes of zaailingen. Het houdt water iets 
beter vast dan zand, wat een voordeel, maar ook wel eens een nadeel kan 
zijn voor wie wat te onvoorzichtig is met water geven.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

☆ ☆ ☆

Vervolg van blz. 1 95

niet-aardecultures moet het stikstofgehalte in ieder geval beduidend hoger 
zijn o.a. omdat deze inerte substraten, in tegenstelling tot aarde, van zich
zelf geen stikstof in welke vorm dan ook bevatten.
De voedingsoplossingen kan men van diverse firma's kant en klaar kopen. 
Ik maak de voedingsoplossing zelf naar een recept van ing. Steiner van het 
CABO te Wageningen. Als men geen goede weegmogelijkheid heeft, raad 
ik een ieder af zelf zijn voedingsoplossing te maken (bovendien heeft men 
minstens 12 verschillende chemicaliën nodig).
Het is hopelijk eenieder duidelijk dat normale N.P.K.-meststoffen absoluut 
niet geschikt zijn om een voedingsoplossing te maken. Dikwijls is de helft 
van de stikstof in ammoniumvorm aanwezig, magnesium en sporenelemen
ten ontbreken en de onderlinge verhouding van de makro-elementen klopt 
niet. Bovendien hebben deze meststoffen vaak als bijverschijnsel dat ze ba
sisch reageren. Werden deze meststoffen volgens de voorgeschreven hoe
veelheden in gedemineraliseerd water opgelost (pH-waarde 7 = neutraal), 
dan blijkt de pH-waarde over het algemeen te stijgen van 7 — 8,5. Bij aarde 
is dit geen probleem (als men regelmatig verpot), daar aarde een groot 
zuurbufferend vermogen heeft. Inerte substraten hebben geen zuurbuffe- 
rend vermogen; de pH-waarde wordt hoger dan 8 met als gevolg weefsel- 
beschadiging.
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In welke concentratie en hoeveel keer men de planten een voedingsoplos- 
sing moet geven is niet goed aan te geven. Zelf geef ik in het groeiseizoen 
om de twee è drie weken de planten een voedingsoplossing volgens de 
standaardconcentratie. Als de planten tussentijds water nodig hebben giet 
ik met aangezuurd water zonder voedingsoplossing. Ik begiet de succulente 
planten niet altijd met een voedingsoplossing, omdat ze naar mijn idee niet 
zoveel voedingsstoffen nodig hebben.

De zuurstofvoorziening
Iedere plant heeft voor zijn ontwikkeling, naast voedingsstoffen en licht, 
zuurstof (O2 ) nodig. De zuurstofvoorziening naar de plantewortels moet in 
orde zijn, is dit niet het geval dan gaan de planten dood. Een groot mis
verstand voor wat betreft zuurstofvoorziening is echter dat wortels van de 
succulente planten zomaar zuurstof uit de lucht kunnen opnemen (lucht be
vat ca. 21%  zuurstof).
Dikwijls leest men bijv. "door het luchtige substraat is de zuurstofvoorzie
ning van de plantewortels optimaal". De hoeveelheid zuurstof rond de 
plantewortels kan wel optimaal zijn, wat wel als belangrijk voordeel heeft 
dat de wortels niet in een kleffe natte omgeving staan, maar de wortels 
kunnen deze zuurstof niet zomaar opnemen. De plantewortels kunnen de 
zuurstof alleen via de waterfase opnemen. De diffusie van zuurstof in water 
gaat echter 2 .0 0 0 .0 0 0  x trager dan in de gasvormige fase, m .a.w . al is er 
rond de plantewortels veel zuurstof aanwezig dan duurt het toch nog te 
lang voordat deze zuurstof in het gietwater is gediffundeerd. Men moet er 
dus voor zorgen dat men de planten begiet met zuurstofrijk water. Hier 
moet men zich niet te veel van voorstellen. Bij 20 °C bijv. is max. 9 mg 
zuurstof in het water aanwezig. Het water/de voedingsoplossing kan bijv. 
met een aquariumluchtpomp belucht worden of enige tijd goed worden ge
roerd. Het voorgaande lijkt overdreven, maar bij commerciële bedrijven 
wordt aan de zuurstofvoorziening veel aandacht besteed.

Tenslotte
Tot op heden bevalt de hierboven beschreven kweekwijze uitstekend. Al de 
planten staan in lava, ook planten die in de zomer naar buiten gaan. Mijn 
verzameling betaat voornamelijk uit cactussen, daarnaast Euphorbia's, 
knolvormige succulenten en allerlei mesemsoorten. Al deze planten geef ik 
dezelfde voedingsoplossing, de mesems echter met langere tussenposen. 
Tussen de watergiften laat ik de lava altijd droog worden, dit om harde 
planten te kweken. Planten die volop water/voedingsoplossing krijgen 
groeien hard, maar krimpen in de winter enorm. Volgens mij wordt dit ver
oorzaakt door de te langgerekte cellen, waardoor de opperhuid snel defor
meert. Bovendien zijn dit soort planten vatbaarder voor ziekten. Tot nog toe 
is er in de verzameling geen wortelluis aangetoond en ik hoop dat dit ook 
zo blijft.
Dit voorjaar is er voor het eerst op fijn gezeefd lava gezaaid. De opkomst 
was niet al te best, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Mis
schien kan ik daar later nog eens op terugkomen.

Vosstraat 18, 6964 BA Hall
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M esem bryanthem aceae (XXXVII)
FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

46 Enarganthe N E Br
(met schitterende bloemen)

Van dit monotypische geslacht met als enige soort E. octonaria, zijn zo nu 
en dan planten in de handel verkrijgbaar.
Het is een struikvormige, doch langzaam groeiende plant met dikke, knots
vormige bladeren met donkere stipjes.
De bloemen kunnen tot 7 cm in diameter worden. Zij zijn lichtroze van 
kleur. De plant verlangt een zonnige standplaats in de kas of voor een 
venster op het zuiden. Vermeerdering door stekken en zaaien. Er worden 
evenwel zelden zaden aangeboden. Afkomstig van klein Namaland in de 
Kaapprovincie.

47 Erepsia N.E.Br.
(Grieks erepsis = bedekking, dit heeft betrekking op het feit dat de meeldraden min of meer verscholen zijn onder de stamino- 

diën, de onvruchtbare meeldraden)

De bekendste soort uit dit geslacht der struikmesems is ongetwijfeld E. in- 
claudens. Een heel gemakkelijk te zaaien en te stekken plant met sterk 
glanzende purperviolette bloemen. Vooral als deze plant s zomers op een 
zonnige plaats in de tuin gekweekt wordt, verschijnen de bloemen in grote 
hoeveelheid de gehele zomer door tot laat in de nazomer toe.
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Erepsia inc/audens Foto A. de Graaf

Erepsia inclaudens Tek. A. de Graaf
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De plant heeft, evenals de andere soorten uit dit geslacht gladde, kale tak
jes waaraan de tamelijk dikke, driehoekige blaadjes met twee tegelijk, te
genovergesteld, op de knopen verschijnen. In de bladoksels vertakt de 
plant zich, terwijl ook in de oksels de bloemknoppen te voorschijn komen. 
Het aardige van Erepsia is dat de bloemen zich ook openen op bewolkte 
dagen en zich 's nachts meestal niet sluiten.
Van de andere soorten noemen we nog E. anceps, E. aspera, E. compres
sa, E. gracilis en E. mutabilis.
De streek van herkomst is voornamelijk het gebied rond Kaapstad en langs 
de kust van de Kaapprovincie bij Port Elisabeth.

Rotterdamseweg 88, 8331 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

M orfo log ie  en kiem ing van cactuszaden (II)

ROB BREGMAN

Als we nog even naar fig. 2 terugkeren, dan zien we aan de onderkant van 
het zaad nog 2 belangrijke bestanddelen. Ten eerste de micropyle of 
poortje, de opening die gevormd wordt door de beide binnenste integu- 
menten, waardoor de stuifmeelkorrel de eicel heeft kunnen bereiken om 
deze te bevruchten. Bij veel zaden is de micropyle te zien als een soort kra
ter of gewoon als gat in het weefsel aan de onderkant van het zaad. Ten 
tweede het hilum, dat niets anders is dan een overblijfsel van de funiculus 
(= navelstreng), waarmee het zaad aan de placenta heeft vastgezeten. Het 
hilum is meestal geelachtig van kleur en kan zeer uiteenlopende vormen 
aannemen. Soms is er niets meer van te zien, soms kan het sterk uitge
groeid zijn zoals bij Strombocactus-, Blossfeldia-, Krainza- en kleinzadige 
Parodia-zaden. We spreken dan van een strophiole Het meest extreme 
geval van uitgroeiing van de funiculus doet zich voor in de Opuntia-groep 
waar de funiculus het gehele zaad behalve de micropyle bedekt en boven
dien nog sterk is verhout (we noemen dit een arillus).
U vraagt u misschien af waarom al die zaden er zo verschillend uit zien. 
Naast genetische oorzaken heeft dat in de meeste gevallen te maken met 
de verspreidingswijze van de zaden. Grofweg kunnen 3 typen van zaad- 
verspreiding onderscheiden worden:

1. verspreiding door vogels
2. verspreiding door insekten (mieren, kevers)
3. verspreiding door de wind

Aan de vorm van het zaad en aan de vrucht kunnen we vaak al zien met 
welk verspreidingstype we te maken hebben. Zaden die door vogels ver
spreid worden, zitten in sappige, kleurige bessen en hebben een harde dik
ke wand want het maagsap van vogels is behoorlijk zuur. Voorbeelden: 
Opuntia (fig. 1 B) en Harrisia (fig. 1F). Zaden die door mieren en kevers 
worden weggesleept (een verschijnsel dat we ook in de kas kunnen waar
nemen), hebben vaak een goed ontwikkelde strophiole, ook wel "miere- 
broodje”  genoemd, en moeten natuurlijk niet al te groot en te zwaar zijn. 
De vruchten waarin dit soort zaden tot ontwikkeling komen, zijn droog en 
laten de zaden vaak gewoon op de grond vallen. Voorbeelden: Blossfeldia
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Fig. 5. Convergente ontwikkeling naar windverspreidingszaden in verschillende geslachten 

Hilum-weefsel gestippeld
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Foto 1 t/m 6. Kieming van Oreocereus fossulatus als voorbeeld van het bij cactussen meest voorkomende kiemingsty- 
pe. (type 3)

1. Eerste kiemingsfase. De dorsale scheur en het operculum zijn al zichtbaar

2. Kiemend zaad. Het operculum zit nog vast aan het vlies, gevormd door het binnenste integument en de nucellus

3. Lege zaaddoos na de kieming
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maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 a f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang è f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,-; bij bestelling van 
20 of meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vorstermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt f 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

BOEKEN
Mededeling: Van Curt Backebergs werk, Die Cactaceae, in zes delen, komt een facsimileher- 
druk, aldus de mededeling, welke uw redactie van Der Kakteenladen, Lockfincke 7, 5600 
Wuppertal 1, B.R.D., mocht ontvangen. Het geplande schema van verschijning is als volgt:
Deel 1
Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

in aug/sept. 1982, prijs ca. DM 189 
winter 1982, prijs ca. DM 198,
in juli 1983, prijs ca. DM 198,
in december 1983, prijs ca. DM 220, 
in juli 1984, prijs ca. DM 248,
in december 1984, prijs ca. DM 220,

Volgens bovengenoemde firma zou het mogelijk zijn, dat de uitgever speciale intekenprijzen 
gaat hanteren. Indien men belangstelling voor dit werk heeft dan wel verdere inlichtingen 
wenst, gelieve u met bovenstaande firma contact op te nemen.,

Th.N.
INTERNOTO
De herfstzitting van Internoto, waarbij ook gasten van harte welkom zijn, zal dit jaar plaats
vinden in zaal ELISE te Steyl, St. Michaelstraat 4 (077-34500) op zaterdag 23 en zondag 24 
oktober.
Programma:
23/10
vanaf 09.00 uur
10.00- 12.00 uur
12.30- 14.00 uur
14.00- 16.00 uur
16.30- 18.00 uur

18.15 uur 
vanaf plm. 20.00

binnenkomen der deelnemers
leden stellen hun verzameling Noto’s in dia’s voor
middagpauze
ledenvergadering met o.a. verkiezingen
discussie over te determineren planten. S.v.p. planten of dia’s meebren
gen!
avondeten

uurgezellig samenzijn tot....???
24/10
10.00- 11.30 uur voorbespreking in werkgroepen
11.30- 12.30 uur rapportage van werkgroepleiders
12.30- 14.00 uur middagpauze
14.00- 15.00 uur voordracht van J. Theunissen over roodbloeiende Noto’s
15.00- 16.00 uur voordracht van J. Hovens over groeiplaatsen van cactussen in Brazilië
plm. 16.30 uur einde.
Voor nadere inlichtingen kunt U telefonisch contact opnemen met:
J. Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel. Tel.: 01651-1943.

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430
AANBIEDING

10 Crassula’s voor f 25,00

Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst op aanvraag, planten- 
lijst na ontvangst van f 3,50.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandsias
Uitzonderlijks boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Epifyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277
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LEZINGEN Dr. A.B. LAU

Het programma van de lezingen, die de Heer Lau in Nederland zal houden, is als volgt:
30 september :Zaal van de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat, Dordrecht (bij het Hoofd

bureau van Politie). Aanvang: 19.30 uur.
1 oktober : Gebouw Kunstmin, Boelekade 67, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.
2 oktober : Café-Restaurant De Linden, Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.
3 oktober • : Zaal Elise, Steyl (Tegelen). Aanvang: 14.00 uur
4 oktober : Meander College, Dobbe 60, Zwolle. Entree: f  4,-. Aanvang: 19.30 uur.

k a r lh e in z  u h lig  - k a k te e n
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
4

Aanvulling plantenlijst 1982/83
DM OM

Echinomastus lauii 14,-- - 25,-
Mammillaria dodsonii 12,- - 14,-

humboldtii 6,- - 10,-
Turbinicarpus klinkerianus 7,- - 9,-

lophophoroides 9,-- - 12,—
Thelocactus hexaedrophorus 8,-- - 15,—
Cissus juttae 12,- -

G ro fm a zig  n o p p e n fo lie
a f 2,60 p .m 2 i n c l .  B T W .

a fg e h a a ld  b i j

Cactuskwekerij Lakerveld
Lakerveld 89 • Lexmond - Tel. 03474-1718

K e e s  en M a rt in e  B o s PLANTENHANDEL A. H. Abels.
andere succu lenten
cactussen Grootste gesorteerde zaak in Noord
Kanaalweg 16, Holland in cactussen en succulenten.
1749 CE SCHOORLDAM
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

L ie fh e b b e rs Singel-Bloemmarkt t/o 494-496.
z ijn  d e  h e le  w e e k  w e lk o m ! Amsterdam. Tel.: 020-227441.

DER KAKTEENLADEN hobbybenodigdheden ,y
Verzendhandel boeken

Vooraankondiging: Backeberg: Die Cactaceae, Delen l-VI, duits 
(facsimile-herdruk van de originele uitgave van 1958-1962 in kleur)
Deel I Inleiding Peireskioideae-Opuntioideae, ca. sept. '82, voorinschrijving ca. DM 189,--; winkelprijs ca. DM 220,-- 
Deel li Cereoideae (Hylocpreeae-Cereeae), ca. dec. '82, voorinschrijving ca. DM 198,--; winkelprijs ca. DM 235,--.
Deel lil Cereoideae (Austrocactinae), ca. juli '83, voorinschrijving ca. DM 198,--; winkelprijs ca. DM 235,--
Deel IV Cereoideae (Boreocereeae), ca. dec. '83, voorinschrijving ca. DM 220,--; winkelprijs ca. DM 260, -
Deel V Cereoideae (Boreocactinae), ca. juli '84, voorinschrijving ca. DM 248,--; winkelprijs ca. DM 298,-
Deel VI Aanvulling en Index, genealogie Epicacti, ca. dec. '84, voorinschrijving ca. DM 220,--; winkelprijs ca. DM 260, - 
Voorinschrijving is slechts mogelijk op de gehele uitgave. Aflevering van de delen telkens na verschijnen tegen voor
uitbetaling en portovrij.
Op de verzameluitgave is geen vooruitbetaling nodig. Op aanvraag zenden wij U graag uitgebreide documentatie en 
bestelformulieren.
Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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EVENEMENTEN

Geef Uw data zo snel mogelijk op zodat er geen duplicering voorkomt!

1982
25-26 sept. : 3 LK te Hengelhoef
3 oktober : Verkoopbeurs Leuchtenbergia te Schilde (B)

1983
12-15 mei 
14 mei 
28 mei

: Tentoonstelling Leuchtenbergia 
: Goudse Cactusbeurs 
: Algemene Vergadering te Ede

Programma Grusonia
8 oktober : Lezing door de Hr. Noltee over Tillandsia’s. Samenkomst: Zaal Don Bosco, 

Pastoriestraat, Torhout. Aanvang 20.00 uur.

Programma Leuchtenbergia
28 september : Lezing door de Heer Lau. Samenkomst: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 

Schilde. Aanvang: 20.00 uur.

AFDELINGSNIEUWS

Afdeling Amsterdam
17 september : Lezing door de Hr. Orlemans over kasbouw, verwarming en isolatie. Bijeen

komst: De Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Arnhem
14 oktober : Verloting, vetplantenkeuring, dia’s door leden. Samenkomst: Speeltuin

vereniging Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afdeling Brabant-België
29 september : Lezing door de Heer Lau te Leuven

Afdeling Fryslan
12 oktober : dia’s van eigen leden. Samenkomst: Hotel Reitsma, Hoek Schans/Fok, 

Heerenveen.

Afdeling Gouda
16 september : Onderlinge ruilavond. Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. 

Aanvang 20.00 uur

Afdeling Groningen
18 september : Lezing door de Heer Noltee over zijn reizen door Afrika. Samenkomst: 

Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afdeling Hoekse Waard
14 oktober : Lezing door de Heer Bercht over Curagao.

Afdeling Leiden
16 september : Avond voor leden, door leden. Samenkomst: Lammenschansweg 40 a, Lei

den. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Tilburg
12 oktober : Lezing. Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 

20.00 uur.

Afdeling IJsselstreek
24 september : Lezing door de Heer Wonnink over Tenerife te Goor.
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Afdeling Zaanstreek
24 september : Plantenverkoop door Kees en Martine Bos. Samenkomst: De Vertoeving, 

Zaandam.

Afdeling Zwolle
23 september : Praatavond en onderlinge ruilavond.

BEURS LEUCHTENBERGIA
Op zondag 3 oktober houdt Leuchtenbergia een ruil- en verkoopbeurs in het Dienstencen
trum, Schoolstraat 44 te Schilde. De deuren gaan om 13.30 uur open en de toegang is gratis.

BEURS TE OSNABRÜCK
Op 25 september van 12 tot 18 uur en op 26 september van 10 tot 18 uur vindt de 6e Osna- 
brücker Kakteen- und Sukkulentenbörse plaats. De beurs wordt gehouden in het Stadtische 
Berufsschulzentrum, Natruperstrasse 50, Osnabrück, BRD. Ingang Stüvestrasse. Inl. bij Hr. 
Pottebaum, tel.: 0541/52141.
Zaterdag 25 september 12.00 uur begroeting en ontvangst door de heer Helge Muller; 12.20- 
14.30 uur films: "Zauberwelt der Kakteen” en ” Die Agaven” ; 15.00 uur diavoordracht: "Het 
geslacht Parodia” door de heer Weskamp, enz.
Zondag 26 september 10.00 uur opening; 11.00 diavoordracht ” Het geslacht Echinocereus” 
door de heer Trocha, enz. Om 15.00 uur samenkomst "Ringbriefgemeinschaft Gymnocaly- 
cium” .

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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Opgaven voor het novembernummer moeten 
uiterlijk op 15 oktober bij mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. Al
leen advertenties de liefhebberij betreffende 
worden opgenomen.

Wie heeft voor mij tegen vergoeding een 
stekje van het negerhandje? Mej. L. van 
Haeften, Schutkenstraat 21, Zwolle.

Wegens inkrimping partij cactussen te koop 
ong. 120 stuks, 55 verschillende soorten. 
R. van Baaren, Middenweg 3, 4033 CB Lien- 
den. Tel.: 03443-2241.

Te koop Succulenta jaarg. 1976 t/m 1981 in 
één koop. Coll. cactussen, met o.a. Copia- 
poa’s, gymn., par. en astroph. Coll. stapelia- 
achtigen, en haworthia’s, liefst in één koop. 
J.V. v. ’t Zelfde, Duparcstraat 9, 3335 AB 
Zwijndrecht. Tel.: 078-100567.

Te koop gevraagd zaden en/of zaailingen 
van soortechte Lithops en Conophytum. 
S. Kooy, Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk. 
Tel.: 01719-12903.

Contact gezocht met leden die geïnteres
seerd zijn in de geslachten Cleistocactus, 
Oreocereus, e.d. om ervaring uit te wisselen 
en boeken, stekken, zaden en planten te rui
len. Wie kan mij verder helpen aan stekken 
of zaad van Cleistocactus sp. La Paz (lange 
witte doorns, roze bloem) en Mamm. there- 
sae. Ken Schreck, p/a Kerkhoven, O.Z. 
Achterburgwal 158, 1012 DW Amsterdam-C. 
Tel.: 020-274142.

Ter overname aangeboden verzameling cac
tussen. Ong. 750 st. o.a. Melo’s met Cephali- 
um + bloeiend, Echinocereussen (BL), ong. 
300 Mamm., 250 st. lithops, noto’s, 
parodia’s, Aztekiums, Wilcoxia’s, Astrophy- 
tums, Copaipoa’s, etc. etc.. Waterdichte TL- 
verlichting, 3 grote balken. Het liefst in zijn 
geheel over te nemen, f 1500,--. J.M.G. Guli- 
kers, Broekstraat 35, 6247 BP Gronsveld. 
Tel.: 04408-1845.

Te koop geheel hardhouten kasje, 3 x 41/2 m. 
Gevr. voor Verkade album Cact. & Vetplan
tenplaatjes blz. 46 nr. j en k, blz. 70 nr. m, n, 
o en p, blz. 81 nr. r. M.M. v.d. Broek, Rozen- 
bloemstraat 27a, Made. Tel.: 01626-4343.

V A N  SPIJK  

uw  d r u k k e r

Eigenlijk zijn wij gespecialiseerd in 
orchideeën, maar wij zijn ook gek op 
tillandsia’s!

Daarom bieden wij over de 100(!) ver
schillende soorten tillandsia’s aan, 
waarvan wij reeds een 60-tal soorten in 
kuituur hebben.

Vraag onze gratis prijslijst aan!!! 

Openingsuren:
di - do - vrij - za van 10 tot 18 uur.

D. & D. Bruyninckx - De Langhe
O.L. Vrouwestraat 58, B-2070 Ekeren, 
België - Tel.: 03-5410859
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4. KONGRESS DER LIEBHABER BRASIUANISCHER PFLANZEN 
Termin: 2. und 3. Oktober 1982.
Ort: Stadthalle Opladen, Fürstenbergplatz 1, 5090 Leverkusen-Opladen.

Programm
Samstag, den 2. Oktober '82.
11.00 Uhr Stadthalle
-  BegrüBung
-  Hotelzuweisung
-  Gemeinsames Essen
14.00 Uhr
Dia-Vortrage mit Diskussionen zu den Themen:

Mlcranthocereus
-  Formenkreis Arrojadoa Pennicillata
-  Klimabedingungen am Standort
-  Kulturerfahrungen auf Teneriffa
-  weiBstachelige Discocacteen

Sonntag, den 3. Oktober '82.
10.00 Uhr Dia-Vortrag Brasilienreise 1981. 8000 Km durch den Norden Brasiliens, mit ca. 100 
verschiedenen Standorten.

Begleitend: Ausstellung von Schaupflanzen, Pflanzentausch der Teilnehmer, Pflanzenver- 
kauf der Fa. Hovens/Holland, Zubehörverkauf der Fa. Kopper, (event. Sammlungsbesichti- 
gungen).
Teilnehmerkosten: Pro Tag DM 6,-, für beide Tage DM 10,-. Hotelreservierungen werden von 
uns vorgenommen bei Vorauszahlung von DM 30,- auf Postscheck Dr. W. Strecker, 
EuckenstraBe 3, 5090 Leverkusen 1, Postscheck Köln Nr. 188629-503. 
Teilnehmervoranmeldungen erbeten an: Werner van Heek, Am Scherfenbrand 165, 509 Lever
kusen 1.

Alstublieft uitknippen en in envelop steken!

Kalender "Kakteen 1983
und andere Sukkulenten”
Ook in het achtste jaar van zijn verschij
nen behoudt deze kalender zijn bekende 
vorm met 13 uitgezóchte kleurenplaten 
in formaat 24 x 24 cm met motieven uit 
de wereld der cactussen en andere suc
culenten.
De kalender is niet alleen voor eigen ge
bruik maar ook als geschenk voor elke 
plantenvriend uitstekend geschikt.
Bij bestellingen van 10 stuks en meer ge
lieve u er rekening mee te houden, dat 
bij aflevering 18% btw betaald zal moe
ten worden.

Prijs per stuk, inclusief verzendkosten. Denk ook aan de andere zijde!
Speciaalprijs voor leden van "Succulenta" --------------------------------------------------------
1 kalender DM 12.20 4 kalenders DM 40.60 7 kalenders DM 7 0 .-
2 kalenders DM 2 1 .- 5 kalenders DM 52.40 8 kalenders DM 79.30
3 kalenders DM 31.80 6 kalenders DM 61.20 10 kalenders DM 9 4 .-

enveloppen voor verdere verzending: DM 0.55 p. stuk.

Druckerei Steinhart, Postfach 1105, D-7820 Titisee-Neustadt, Tel. 07651/5010

Kakteen 83
UND A N D E R E  S l i K K L L E N T E N
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Gespecialiseerd in
cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

W ij bezitten een zeer grote co llectie  
cacteeën. Uniek in Am sterdam ! 
Regelmatig u itb re id ing van ons assor
tim ent.

S ingel-B loem m arkt t /o  528 (Geelvink- 
steeg), Am sterdam . Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

TUINCENTRUM ’ ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsm eer -  Tel. 02977-26133

\

Bestelkaart voor de kalender "Kakteen und andere Sukkulenten 1983" 

Duidelijk schrijven a. u. b. Bestellingen kunnen direct geplaatst worden.
Ik (Wij) bestel (len) ________  kalender (s).
Afzender:

Naam

Postbus Plaats

Straat Land

____________________________________  Duidelijk schrijven a. u. b.
Postkode

De kalenders worden pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Betaling uitsluitend op de volgende wijze: — per internationale postwissel — op giro
rekening 30594 - 751 Karlsruhe. Betaling per bank is niet mogelijk.

datum  handteken ing
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4. Detail van het operculum

5. Detail van het basale deel van de dorsale scheur. De scheur loopt tussen de cellen van de dorsale kam

6. Detail van het apicale deel van de dorsale scheur. De scheur loopt nu willekeurig dwars door de cellen heen
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Fig. 6. Lengte  doo rsneden  van zaden m e t een zw a k  o n tw ik k e ld e  (A. BI en to ta a l ve rdw enen  (C, D l " fu n icu la r h u m p "  

H ilu m -w e e fse l g es tip pe ld

G ^ M N O C A O C IÜ M
A C H I K A S E N S E

Fig. 7. E pithe lan tha  m icrom eris . A :  z ija a nz ich t; B: rugzijde. D e m ic rop y le  is  gelegen boven  in  de  g le u f  in  de  testa

GD
A B

(fig. 1K), Parodia, Rebutia, Strombocactus en vele andere. Zaden die 
door de wind verspreid worden, moeten natuurlijk licht zijn. De testa van 
dit soort zaden is dan ook dun. De vruchten zijn droog en springen bij rijp
heid open, zodat de wind er goed vat op kan krijgen. De zaadvorm is zeer 
karakteristiek door het breed uitgegroeide basale deel van het zaad. Dit deel 
is dan ook nog hol zodat het veel wind vangt. Voorbeelden: Astrophytum  
(fig. 1 E), Trixanthocereus met uitzondering van T. senilis, enkele Frailea-, 
Matucana- en Gymnocalycium-soorXen. Een heel bijzondere aanpassing 
aan windverspreiding zien we bij het tot de Opuntia-groep behorende 
geslacht Pterocactus, waar de arillus vliesdun is geworden en zijdelings is 
uitgegroeid, waardoor de arillus als een soort vleugel fungeert (fig. 5).
De overeenkomst in zaadvorm van Astrophytum  en enkele Frailea-soorten 
is voor Buxbaum o.a. aanleidig geweest om deze geslachten in één ver- 
wantschapsgroep te plaatsen. Dat dit onjuist is, blijkt vooral uit het feit dat 
de micropyle op volstrekt verschillende plaatsen van het zaad te vinden is. 
Bij Astrophytum  zit de micropyle aan de buitenkant (fig. 1 E) terwijl de mi
cropyle bij alle Frailea's aan de onderkant gelegen is zoals trouwens ook bij 
Matucana, Thrixanthocereus en Gymnocalycium het geval is. Het zaadty- 
pe van de windverspreiders onder laatstgenoemde geslachten is ongetwij
feld afgeleid van het Cereus-zaadtype (fig. 1 J). Dit blijkt uit het feit dat bij 
deze geslachten ook soorten met een ''normaal'' zaadtype voorkomen zo-

206



als in fig. 5 is getekend. Bij de Matucana's uit Noord-Peru vinden we dan 
bovendien nog soorten met een zaadtype, dat ongeveer tussen dat van M. 
yanganucensis en M. madisoniorum in staat, o.a. M. tuberculata, M. cal- 
Hantha en M. formosa. Hierover in een volgend artikel meer.

Kieming
Wanneer de omstandigheden voor kieming gunstig zijn (geschikte tempera
tuur en voldoende vocht), neemt het zaad allereerst water op, waarschijn
lijk via de hilum-micropylaire zone. De strophiole (indien aanwezig) zwelt op 
als deze nat wordt en men denkt dan ook dat dit orgaan naast zijn funktie 
als lokmiddel voor insekten ook de watertoevoer naar het embryo regelt. 
Het embryo neemt dus water op en begint te groeien en eventueel het pe- 
risperm te consumeren. Op een zeker moment wordt de druk die het groei
ende embryo op de testa uitoefent, zo groot dat de testa openscheurt en 
het embryo met de wortel naar buiten komt. Het embryo moet dan eerst 
nog door het vlies heen breken dat, zoals eerder is vermeld, een restant is 
van het binnenste integument en de nucellus en dat het embryo geheel 
omgeeft. Zodra het worteltje naar buiten is gekomen, wordt direkt op de 
grens wortel/hypocotyl een krans van uiterst dunne wortelharen gevormd. 
Deze dienen waarschijnlijk om het jonge plantje meteen steun op de grond 
te geven zodat het niet omvalt. Pas daarna groeit de wortel de grond in en 
verschijnen de cotylen. Het is wellicht goed om hier een algemeen heer
sende misvatting uit de wereld te helpen. Cactusembryo's breken nooit 
door de micropyle naar buiten. Theunissen schreef dit in het januari
nummer op blz. 13 (1982) en ook Buxbaum verkeerde in deze veron
derstelling. Erg logisch is dat ook niet want de micropyle is daar veel te 
klein voor. Embryo's breken dus door scheuren in de testa naar buiten.
In het algemeen zijn cactuszaden snelle kiemers. De zaden van de meeste 
andere plantenfamilies doen er aanzienlijk langer over, soms wel een jaar 
zoals eikels. Dat snelle kiemingsproces is ongetwijfeld een aanpassing aan 
het milieu, waarin de meeste cactussen groeien. Ze moeten snel gebruik 
maken van de korte regenperiode. Aan de andere kant moeten cactusza
den goed beschermd zijn tegen uitdroging, vraat en schimmels, zodat de 
testa in veel gevallen hard en dik is. Om toch snel te kunnen kiemen, zijn er 
in die harde testa een paar zwakke plekken waar de testa vlak voor de kie
ming kan openbreken zodat het embryo zonder al te veel inspanning naar 
buiten kan komen. De natuur heeft dus een compromis gevonden van 
enerzijds een goed beschermd zaad tegen allerlei uitwendige gevaren en 
anderzijds een snelle kieming. Eén van de zwakke plekken in de testa is de 
kam op de rugzijde van het zaad (dorsale kam, fig. 2B) die bij de meeste 
zaden duidelijk te onderscheiden is. Bij hoogontwikkelde zaadtypen vinden 
we in de testa rondom de hilum-micropylaire zone nog een zwakke plek, 
zoals in het verdere verloop van dit verhaal zal blijken. De dorsale kam is 
meestal in het onderste deel van de rugzijde het best ontwikkeld, dus ter 
hoogte van het worteltje van het embryo. Gaande naar boven vervaagt de 
kam en aan de buikzijde van het zaad is er van een kam niets meer te 
bespeuren. Het kost het groeiende embryo dan ook weinig moeite om ter 
hoogte van het worteltje een scheur in de kam te veroorzaken. Deze scheur 
ontstaat netjes tussen de 2 rijen cellen die de kam vormen. Als de scheur 
erg ver naar boven doorloopt tot het deel waar de kam vervaagd is, ver
loopt de scheur vaak dwars door de cellen heen en niet meer tussen de 
cellen door (zie foto 5 en 6). Soms blijft de dorsale scheur geheel achter
wege, vooral bij zaden met een brede hilum-micropylaire zone, zoals die
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van Notocactus, Matucana en enkele Gymnocalyciums. Ook Opuntia's 
kiemen zonder dorsale scheur maar om een geheel andere reden. De ver- 
hout.e arillus, die het zaad omgeeft, is juist aan de rugzijde bijzonder hard.

Bij schema 1 op blz. 177 (Succulenta augustus 1982) behoort het volgende bijschrift:
Schema 1. Fylogenie van de 11 kiemingstypen, tevens gebaseerd op zaadmorfologie. De dikke lijnen stellen de plaat
sen voor waar de testa scheurt tijdens de kieming. Terwille van een betere vergelijking zijn alle zaden gelijkvormig gete
kend.

(wordt vervolgd)
Kikkenstein 295, 1104 AM Amsterdam

Brachycereus nesioticus (K. Schum.) Backbg. 
als pionierplant

F. VANDENBROECK

In de plantenwereld staan bepaalde planten bekend als ''pioniers''. Dit zijn 
planten die de speciale eigenschap bezitten gebieden te koloniseren, die 
nooit eerder planteleven hebben gekend of die door natuurlijke oorzaken of 
menselijk ingrijpen biologisch zodanig verstoord werden, dat alle plantele
ven er werd gedood. Als aanbrengers van organisch materiaal bereiden zij 
als het ware de weg voor de latere plantegroei, die hogere eisen stelt aan 
het milieu. Op ''nieuwe'' gronden, d.w.z. terreinen die voordien nooit enig 
plantaardig leven hebben gekend, zijn het in vele gevallen algen en korst
mossen die als eerste het gebied bezetten, omdat zij ofwel bij machte zijn 
stikstof rechtstreeks uit de lucht te betrekken (blauwwieren) en aldus op 
zeer stikstofarme bodems kunnen overleven, of sterke zuren afscheiden die 
de bodem aantasten en mineralen vrijmaken (korstmossen). Alhoewel in 
onze streken zulke ''maagdelijke'' gebieden niet bestaan kunnen we toch 
ook bij ons pionierplanten hun werk zien verrichten. We hoeven maar naar 
onze opgespoten industriegronden te kijken om van zulke pionierplanten bij 
ons te vinden. Een van de meest bekende is het klein hoefblad (Tussilago 
farfara), een plant die bijna altijd aanwezig is op bouwplaatsen en nieuwe 
indrustriegronden en opvalt door haar zeer vroege bloei in de lente. Typisch 
voor pionierplanten is tevens dat ze vlug verdwijnen: zodra het milieu 
enigszins rijp is voor planten die meer eisen stellen, moeten ze het veld rui
men. Blijkbaar kunnen ze zich samen met andere planten moeilijk handha
ven en leggen ze hierbij vlug het loodje.
Bij de familie der cacteeën vinden we ook zulke pionierplanten en een van 
de meest frappante voorbeelden is hier het geslacht Brachycereus dat met 
als enige soort Brachycereus nesioticus monotypisch is en uitsluitend op 
de Galapagoseilanden voorkomt. De Galapagoseilanden zijn uiterst interes
sant om de evolutie van de vegetatie te bestuderen, daar ze van vulka
nische oorsprong zijn, dus a.h.w. uit de oceaan zijn opgerezen, en sommi
ge eilanden nog een sterk vulkanische activiteit vertonen waardoor regel
matig nieuwe lavavelden ontstaan die na verloop van tijd door bepaalde 
plantenassociaties worden bezet.
Brachycereus nesioticus is een van de eerste kolonisatoren van verse la
vavelden op sommige eilanden van de Galapagosarchipel. Op het eiland 
Fernandina, een van de meest vulkanisch actieve eilanden en voor 90% 
bestaande uit onbegroeide lavagebieden, is dit bijzonder opvallend. Zo kent
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Biotoop van Brachycereus nesioticus op Punta Espinosa (Fernandina)

Een grote kolonie van Brachycereus nesioticus

Een oudere plant met bloemknoppen. Opvallend is het verschil tussen de oudere (met grijze bedoorning) en jongere (met 
goudgele bedoorning) leden
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Opslag van 
jonge planten 
in een richel 
tussen formaties 
van touw lava

Foto's van de 
schrijver

de lavaformatie bij Punta Espinosa een uitermate boeiend dierlijk en plant
aardig leven. Vlak bij zee bevinden zich op naakte lava uitgebreide popula
ties van Brachycereus nesioticus met groepen van wel een hondertal kop
pen. De weelderige groei van de planten op die plaatsen is wellicht te ver
klaren door de organische resten die zeevogels, leguanen en zeeleeuwen er 
achterlaten. Wanneer men verder op het lavaveld het binnenland intrekt, 
vermindert het aantal planten sterk en vindt men nog slechts kleinere jon
gere groepjes. De plant lijkt dus in opmars in de richting van het ongastvrije 
binnenland.
Boeiend was hier de waarneming van een geïsoleerd Cyperusgras dat mid
den in een pol Brachycereus groeide. Het gras kon zich slechts hier hand
haven door te profiteren van de afgestorven leden van de cactus.
Het is duidelijk dat de planten slechts kunnen groeien in spleten of holtes 
waar zich verweringsmateriaal heeft verzameld. Lava bezit op zichzelf een 
overvloed aan mineralen en zou dus voor planten een zeer rijke voedings
bodem kunnen zijn. De moeilijkheid is echter dat deze mineralen zich in 
zulkdanige toestand bevinden dat ze door water moeilijk oplosbaar zijn en 
bijgevolg niet door planten kunnen opgenomen worden. De opname door 
plantaardig leven is slechts mogelijk op de zeldzame plaatsen waar lava tot 
stof verweerd is en zich in spleten of op richels heeft verzameld. Uit dit la-
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vastof kunnen namelijk gemakkelijker mineralen in water oplossen. Boven
dien scheiden de wortels van planten een zuur af waardoor de mineralen in 
het omringende substraat vrijgemaakt worden en opgelost in water via de 
wortels kunnen worden opgenomen. In het geval van planten zoals Bra- 
chycereus nesioticus die in substraten groeien met zo goed als geen orga
nische bestanddelen is deze eigenschap van levensbelang.
In Bahia Sullivan op het eiland Santiago vonden we op uitgestrekte nog niet 
door erosie aangetaste lavavelden enkele weinige zeer jonge exemplaren 
van Brachycereus nesioticus, samen met een ander merkwaardig minus
cuul witbloeiend pionierplantje, Mollugo  sp., van de familie der Alsinoi- 
daea Blijkbaar staan we hier voor een beginnende kolonisatie.
Op het eiland Bartolomé groeit de plant in een oudere lavaformatie: losse 
brokstukken en een roodbruine as waarin ook andere planten gedijen van 
de geslachten Tiquilia en Chamaesyce, zeer laagblijvende struikvormige 
plantjes die echter dichter bij het zeeniveau groeien dan de Brachycereus. 
Vroeg in de morgen vonden we hier een exemplaar in bloei. We waren 
speciaal vroeg aan land gegaan om bloeiende planten van deze 's nachts 
bloeiende cactus te vinden. De bloem vertoonde weliswaar reeds de eerste 
verwelkingsverschijnselen, doch was nog goed te bestuderen. Wanneer 
men de bloem bekijkt valt onmiddellijk een zekere gelijkenis op met de bloe
men van een Selenicereus, alhoewel deze laatste aanmerkelijk groter zijn. 
De bloem is wit, bezit een lange bedoornde bloembuis van ongeveer 7 cm 
lang en talrijke smalle spitse kroonbladeren die aan de buitenkant groenig 
bruin zijn. De kroondoorsnede gaat tot 6 è 7 cm.
Op Punta Moreno, aan de westkust van het eiland Isabela, vindt men Bra
chycereus samen met Jasminocereus thouarsii, een groot wordende zuil- 
cactus die eveneens de eigenschap bezit lavavelden te koloniseren.
De naam Brachycereus betekent letterlijk de "korte cereus" (Grieks bra- 
chus = kort) wat op de groeiwijze van de plant duidt: lage uitstoelende 
groepen met rolronde zuilvormige leden van maximaal ongeveer 50 cm 
hoogte en 8 cm dikte. In gunstige omstandigheden kunnen de groepen wel 
tot honderd koppen tellen. De nieuwgroei valt op door de goudgele bedoor- 
ning die contrasteert met de bruine tot grijze oudere plantedelen en met de 
achtergrond van zwarte lava. Het aantal ribben schommelt rond de 1 5 die 
nauwelijks verheven zijn.
Brachycereus nesioticus groeit in bijna onvoorstelbaar extreme omstandig
heden. Zoals bekend liggen de Galapagoseilanden vlak op de evenaar en 
het is een schroeiende evenaarszon die de kale lavarotsen tijdens de dag fel 
verhit. Door de zeer speciale eisen die de plant stelt is ze nauwelijks of niet 
in cultuur. Bovendien bestaat er een streng verbod en controle op het ver
vreemden van planten uit hun biotoop.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimsbergen, België

O rteg o cac tu s  m acd o u g a llii Alex.

A.B. PULLEN

Het geslacht Ortegocactus, dat genoemd is naar de Mexicaanse botanicus 
J.G. Ortega, is een monotypisch geslacht, dat wil zeggen dat het slechts 
één soort omvat.
De enige soort, O. m acdougallii, is genoemd naar Dr. D.T. Macdougall. De 
planten van deze soort zijn onmiskenbaar en met geen enkele andere cac-



Ortegocactus
macdougallii

Foto van de 
schrijver

tussoort gemakkelijk te verwisselen.
Het plantelichaam is bolvormig, later soms wat hoger dan breed. De epi
dermis is licht olijfgroen tot grijsgroen van kleur, een typische tint, die 
nauwelijks voorkomt bij andere cactussen. De hoekige tepels staan in spira
len rond het plantelichaam. Op de areolen zit wat korte, witte wol. Elk are- 
ool draagt 8 randdoorns, die 8-10 mm lang zijn. In de nieuwgroei zijn de 
doorns donkerrood met bruinzwarte punt; later worden ze grijs met donke
re, bijna zwarte punt. Volgens de beschrijving draagt elk areool één mid- 
dendoorn. Ik heb echter exemplaren in de verzameling, waarbij een aantal 
areolen 2 of 3 middendoorns dragen. De middendoorn(s) is (zijn) korter 
dan de randdoorns, ongeveer 5 mm lang. De bloemen zijn geel van kleur, 
ongeveer 3 cm <b. De stempels zijn groen. De vrucht is een donkerrode, 
lichtbehaarde droge besvrucht.
Deze soort is afkomstig uit Mexico (Oaxaca).
Zaden van deze soort heb ik in 1 97 5 uitgezaaid. Het zaad kiemde uitste
kend. De zaailingen groeien echter zeer langzaam. Het is dan ook moeilijk 
ze heelhuids door de eerste winter te loodsen. Ook na de eerste moeilijke 
periode blijft de groei langzaam. Van de 3 exemplaren, die ik uiteindelijk 
voor mezelf heb overgehouden (waaronder ook een drie-koppig exemplaar) 
heeft de grootste momenteel een diameter van bijna 4 cm.
Een plantje van 4 cm 6 in 7 jaar, weliswaar bij harde cultuur, levert wel het 
bewijs van zijn langzame groeiwijze.
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In de zomer van 1 982 hebben de 2 grootste zaailingen voor de eerste 
maal gebloeid. Beiden produceerden 1 bloem omstreeks half mei. Eén van 
beide exemplaren bloeide begin juni weer met 3 bloemen. Het driekoppige 
exemplaar heeft tot dusverre niet gebloeid. Kort nadat ik in 1 97 5 zaad van 
deze soort besteld en aangekregen had, was ik in de gelegenheid een 
geënt exemplaar te kopen. Dit exemplaar groeide goed en maakte ook 
zijspruiten, iets wat ik bij de planten op eigen wortel (nog) niet geconsta
teerd heb.
Het enten van deze zijscheuten op E. jusbertii levert geen problemen en op 
die manier heb ik al wat geënte planten van deze soort kunnen verbreiden. 
Geënt worden de planten wat hoger dan breed. Ook hebben ze de neiging 
aan de onderzijde van het plantelichaam bruine vlekken te ontwikkelen, 
hetgeen wel wat van de schoonheid van deze soort afdoet.
Ook breken de doorns ontzettend gemakkelijk af bij het enten, wat uiteraard 
ook afbreuk doet aan het uiterlijk.
Tot nu toe heeft nog geen enkele geënte plant van deze soort in mijn verza
meling gebloeid.
Of zijscheuten gemakkelijk te bewortelen zijn weet ik niet. Dat is door mij 
nog niet uitgeprobeerd.
Conclusie: Planten op eigen wortel zijn in alle opzichten aantrekkelijker dan 
geënte planten. Hun vorm blijft beter, ze verkleuren minder en bloeien ge
makkelijker. Men zal echter de uiterst langzame groei voor lief moeten ne
men.
Gezien de spaarzame bedoorning en de lichte tint van de epidermis is men 
geneigd de plant halfschaduw te geven. Dit is echter volgens mijn ervaring 
beslist niet nodig. Volle zon derhalve.
Een zeer goed doorlatend grondmengsel verdient aanbeveling. Vooral de 
altijd gevoelige wortelhals goed beschermen. Sommige auteurs menen, dat 
een wintertemperatuur lager dan 10° C. schadelijk is voor deze planten. 
Temperaturen van omstreeks 7 a 8° C. geven volgens mijn ervaring echter 
geen problemen; incidenteel kan de temperatuur zelfs wel wat lager dalen 
zonder schade.
Het zou wel kunnen zijn, dat de bruine vlekken op de epidermis, die ik en
kele malen geconstateerd heb, het gevolg zijn van lage temperaturen in de 
winter.
De overwintering dient volkomen droog te geschieden. In de zomer met te 
veel water.
Rest mij nog U te vertellen, dat deze plant ook voorkomt onder de naam 
Neobesseya macdougallii Klad.
Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen 

Foto van de schrijver

B O EKB ESPR EKIN G
Hans Hecht: BLV-Handbuch der Kakteen, 392 bladzijden, 320 kleurenfoto's, 4 kaarten, 
veel zwartwit schetsen en pentekeningen, ingebonden, stijve kaft met losse, geplastificeerde 
omslag, formaat 2 1 ’/2x1 7'/2x3 cm, BLV Verlagsgesellschaft München, 1982.
Dit boek lijkt in eerste aanleg bedoeld voor de serieuze cactusamateur, die over enige basis
kennis van en ervaring in het kweken van cactussen beschikt. Het is in twee delen verdeeld. 
Het eerste is informatief en behandelt de volgende, belangrijkste onderwerpen: morfologie, 
verbreiding in de vrije natuur, grondsoorten voor de kweek, hydrocultuur, voeding en be
mesting water, temperatuur, licht, voortplanting, ziektes en aandoeningen, cultuurtechnieken, 
gereedschappen, jaarkalender, opzetten van een cactusverzameling, cultuurkweken per 
geslacht. Dit informatieve gedeelte, waarvan de tekst tweekoloms per bladzijde duidelijk lees
baar is afgedrukt op stevig, niet-glanzend papier, kan zonder meer als uitmuntend genoemd
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worden. De schrijver is dan ook een bekende cactusspecialist en zijn uitgebreide ervaringen en 
kennis van zaken maken dit deel tot een brok dieper gaande informatie. Daarom durf ik dit 
werk van harte aan te bevelen.
Het tweede deel bevat een kleurenplatengedeelte, waarin alle cactusgeslachten met (met alle) 
de voornaamste soorten aan de orde komen. De bespreking van de soorten is vrij summier ge
houden, maar geeft niettemin de belangrijkste kenmerken weer. Alle synonieme geslachtsna
men wórden ook vermeld. Alle kleurenfoto's zijn zeer subliem. Ondanks de zeer hoge waarde
ring die ik aan dit tweede gedeelte meen te mogen geven, vind ik enige storende fouten. Op 
bladzijde 296 staat links boven een foto met de naam: Mamm. aureilanata. Deze is volgen mij 
geen aureilanata, maar hoogstwaarschijnlijk Mamm. aurihamata. De beschrijving op blz. 297 
voor aureilanata deugt waarschijnlijk niet, immers de randdoorns van laatstgenoemde cactus
soort zijn niet naaldvormig en middendoorns kent deze soort niet. Op blz. 299 en 301 wordt 
over Mamm. carmenea in plaats van carmenae gesproken. Op blz. 300 staat een foto met als 
omschrijving Mamm. flavescens. De afgebeelde cactus stamt duidelijk uit Baja California en 
stelt m.i. Mamm. estebanensis of Mamm. dioica voor. Op blz. 303 staat een foto met de 
naam Mamm. monancistracantha. Volgens mij is +tet een Mamm. phitauiana, ook wel bekend 
onder benaming Mamm. verhaertiana. Op blz. 304 staat een foto van Mamm. prolifera var. 
Duidelijk is te zien dat het Mamm. prolifera var. prolifera voorstelt. En op blz. 305 staat nog 
een Mamm. prolifera var. afgedrukt. Dankzij de goede weergave is goed te zien dat het hier om 
Mamm. prolifera var. texana gaat. Op blz. 313 staat in het tekstgedeelte Mamm. pectinata. 
Het is, öf Mamm. pectinifera óf Solisia pectinata. Op blz. 329 staat Normanbekea. Dat dient 
natuurlijk Normanbokea te zijn. Maar ondanks dat gesignaleerde behoeft het voor de be
langstellenden geen rem te zijn dit werk aan te schaffen. Het is te bestellen bij: Der Kakteenla- 
den, Lockfinke 7, 5600 Wuppertal 1, B.D.R., bestelnummer 001 580, door overschrijving via 
postgiro van DM 54,- naar postgirorekening: Postscheck Essen 2841 16 - 433 t.n.v. Der 
Kakteenladen. Er zijn geen bijkomende verzend- en verpakkingskosten verschuldigd.

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, S t Pieters-Woluwe. België

Güntar Andersohn, Kaktaan und andare Sukkulantan. 318 bladzijden, ruim 500 kleu
renplaten, ingebonden, stijve, geplastificeerde omslag, formaat 21 'Axl 9,8x2,2 cm, Falken- 
Verlag GmbH Niedernhausen, 1982.
De schrijver van dit boek beheert al een kwart eeuw het succulentarium in Frankfort aan de 
Main. Op grond daarvan beschikt hij over veel ervaring op het gebied van het kweken van suc
culente planten.
Zijn werk is als volgt ingedeeld: karakteristieken van succulente planten, hun natuurlijke ver
spreidingsgebieden, het plantaardige leven in de woestijn, de natuurlijke verspreidingsgebieden 
van de cactus, cactussen en overige succulenten als cultuur- en natuurplanten, alles over de 
cactusbloem, levensvoorwaarden, vermeerdering, internationale plantenbescherming, epify- 
ten, kamercultuur, kas, buitencultuur, ziektes en bestrijding ervan, jaarkalender. De informatie
ve tekst is zoveel mogelijk voorzien van meestal gekleurde diagrammen en schetsen en redelijk 
goed te begrijpen. Bijzonder prijzenswaard is het feit dat er veel aandacht aan de cultuur bin
nenshuis geschonken wordt. Daarom is dit boek ook zeer geschikt voor de amateur, die aan
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het begin van zijn liefhebberij staat. Na dat informatieve gedeelte worden de cactussen en 
daarop de overige vetplanten per geslacht besproken. Van elk worden een of meer soorten in 
een kleurenplaat van meestal goede kwaliteit weergegeven. Indien ook geschikt voor de huis- 
kamerteelt, dan wordt dat telkens vermeld.
Het zetduiveltje manifesteerde zich bij eerste lezing met twee foutjes: op bladzijde 231 staat 
Neolloydia canoidea, wat conoidea moet zijn. Op blz. 232 staat Notocactus vebelmannianus, 
wat uebelmannianus moet voorstellen. Op blz. 225 staat Mamm. pitcayensis, hetgeen pilcay- 
ensis dient te zijn. Maar dat laatste is een taai en hardnekkig geval, wat amper uitroeibaar 
schijnt te zijn. Men kan het bestellen bij: Der Kakteenladen, Lockfinke 7, 5600 Wuppertal 1, 
B.R.D., bestelnummer 003180 , door overmaking via postgiro van DM 46,- op postgiroreke
ning: Postscheck Essen 2841 16 - 433 t.n.v. Der Kakteenladen. Geen kosten voor verpak
king en verzending worden in rekening gebracht.
Niet overmaken van bank naar postgiro; anders wordt nadien DM 7,80 extra in rekening ge
bracht. Heeft men geen postgirorekening, dan s.v.p. via een internationale postwissel betalen.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

T IJD S C H R IFT E N

The Cactus and Succulent Journal o f G raat Britain, Vol. 4 3 , nr. 4 . N ovem ber 1981
D. Hunt herdenkt het plotseling heengaan van Betty Maddams. Urs Eggli behandelt het 50- 
jarig bestaan van de Stedelijke Succulenten Verzameling te Zürich. C.N. Rodgers en P.A. 
Evans bespreken Melocactus macracanthos, voorkomend op Curapao en Bonaire. Veel habi- 
tatfoto’s zijn daarbij afgebeeld. Het hele geslacht Discocactus laat N.P. Taylor de revue passe
ren. D.R. Hunt geeft een bijgewerkt overzicht van het geslacht Mammillaria. N.P. Taylor biedt 
een uitgebreid artikel over de soorten van het geslacht Copiapoa met veel foto's en met cul- 
tuurwenken. P.V. Bruyns behandelt uitgebreid enige geslachten van de Asclepiadaceae t.w.: 
Pectinaria, Stapeliopsis en het door hem nieuw gecreëerde geslacht Ophionella, met als eni
ge soort O. arcuata, welke van Pectinaria afkomstig is.

The Cactus and Succulent Journal o f G raat Britain, Vol. 4 3 , nrs. 2 -3 . Sum m er 
1 9 8 1 .
D. Tribble behandelt een tweetal Haworthia's J. Panter vestigt de aandacht op Sulcorebutia 
canigueralii, waarvan tevens een mooie kleurenfoto werd afgedrukt D. Hunt behandelt Mam
millaria napina, waarvan eveneens een fraaie kleurenplaat te zien is, alsmede Echinopsis obre- 
panda. die in de vorm van een pentekening de omslag siert. H. Hartmann heeft het over de 
status van Cheiridopsis cuprea De anatomie van de opperhuid van enige Noordamerikaanse 
bolcactussen is een wetenschappelijk onderwerp, gekozen door P. Gasson. Dit artikel is rijkelijk 
geillustreerd. Een ander wetenschappelijk verhandeling is van de hand van C. Jarvis, dat han
delt over de stuifmeelmorfologie in de subtribus Borzicactinae Buxb.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Grusonia jrg . 21 no. 11 (19 8 1 )
Een verhandeling over afwijkende groeivormen bij cactussen. R. Fonteyne bespreekt Leuch- 
tenbergia principis.
Grusonia jrg . 21 no. 12  (1 9 8 1 )
Korte besprekingen van enkele monotypische cactusgeslachten: Aztekium, Chamaecereus, 
Carnegia, Homalocephala en HUdewintera. E. Crombez geeft de betekenis van de namen van 
enkele cactusgeslachten. Als plant van de maand wordt besproken Euphorbia obesa.
Grusonia jrg . 22  no. 1 (1 9 8 2 )
In de serie monotypische geslachten komen aan de beurt Marginatocereus, Polaskia, Stetso- 
nia, Obregonia en Setiechinopsis Als plant van de maand wordt Notocactus leninghaussii 
behandeld. De geslachtsnamen van cactussen en hun betekenis loopt in deze aflevering van
Horridocactus tot Lasiocereus.
Grusonia jrg . 22  no. 2 (19 8 2 )
Als plant van de maand wordt behandeld Gymnocactus gielsdorfianus In de serie monotypi
sche geslachten komen aan de beurt Bartschella, Ortegocactus, Strombocactus en Tou- 
meya.
Grusonia jrg . 22  no. 3 (19 8 2 )
Een bouwtekening met aanwijzigingen voor een electrisch verwarmde zaaibak. Plant van de 
maand Copiapoa cinerea.
Cactacaae brugensis jrg . 3 no. 10  (1 9 8 1 )
A. Lau vervolgt zijn Zuidamerikaanse cactusdagboek met de 9e aflevering, voornamelijk over 
Matucana's J. Supply schrijft een stukje over Cochemia poselgeri. P. Bourdoux bespreekt 
Aeonium tabuliforme en Graptopetalum macdougallii.
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C a cta ce a e  brugensis jrg . 3 no. 11 (1981)
P. Bourdoux bespreekt Stapelia clavicorona en Crassula dasyphilla. Lau is toe aan zijn 1 Oe 
aflevering uit zijn Zuidarmerikaanse cactusdagboek. Supply wijdt enkele woorden aan Dolicho- 
tele longimamma.
C a cta ce a e  brugensis jrg. 3 no. 12 (1981)
P. Bourdoux bespreekt Parodia mairanana en P. aureispina. Lau komt met zijn 1 1e aflevering 
van zijn Zuidamerikaanse cactusdagboek. M. Jacobs, de voorzitter, geeft een kort jaarover
zicht.
C actu sflo ra  1981 nr. 11
R. Wijnants geeft een opsomming van .korte notities van de grootbloemige Mammillaria's, in
clusief de geografische verspreiding. Oultuuraanwijzingen voor de maanden december en ja
nuari.
C a ctu sflo ra  1981 nr. 12
Een uitgebreid artikel, overgenomen uit het maandblad van onze afdeling Brabant-België, 
waarin vele zaadlijsten van de meest bekende firma's besproken worden op o.a. uiterlijk, as
sortiment en verzending.
C actu sflo ra  1 9 8 2  nr. 1
Enkele korte notities over Aeonium en Haworthia
C a ctu sflo ra  1 9 8 2  nr. 2
Deze aflevering wordt geheel gevuld met een artikel over het zaaien van cactussen.
Leuchtenbergia jrg. 2 nr. 9 (1981)
Van Hoofstadt bespreekt de aanleg van een succulententuin in de open lucht, welke voorzor
gen genomen moeten worden en welke planten daarvoor in aanmerking komen. Dezelfde au
teur start ook met een serie over kamercultuur.
Leuchtenbergia jrg . 2 nr. 10  (1981)
Het artikel over kamercultuur wordt afgerond. Thomas en Van Hoofstadt vervolgen hun serie 
over hun belevenissen in Mexico. Een vragenrubriek, beginnelingenproblemen en een verkla
rende woordenlijst (glaucus tot en met hesperaloë) besluiten deze aflevering.
Leuchtenbergia jrg . 2 nr. 11 (1981)
Na een stukje over de winterverzorging van geënte cactussen beschrijft Liekens de geslachten 
Ariocarpus en Roseocactus in zijn algemeenheid en van elk 1 soort, A. trigonus en R. Hoydii 
Vereist en Hofkens brengen een duidelijke uiteenzetting over de bestuiving van bloemen.
Leuchtenbergia jrg . 3 nr. 1 (1982)
Een algemeen artikel van Van Hoofstadt voor beginnende liefhebbers (en ter propaganda). Een 
inleiding op een komende serie over de bouw van het zaad.
Leuchtenbergia jrg . 3 nr. 2 (1982)
Van Hoofstadt gaat uitvoerig in op het hoe en het waarom van het zaaien. Liekens beschouwt 
Mammillaria conspicua. Na de verzorging in de maand februari wordt besloten met de woor
denlijst die loopt van Hickenia tot aan incurvus.
Cactusvrienden  jrg . 21 nr. 9 (1981)
Mammillaria mercadensis wordt voorgesteld. Veel nuttige wintertips in een babbeltje met een 
beginneling. Gestart wordt met een serie over de bestrijding van insekten en ziektes bij plan
ten. Lanssens behandelt de hydrocultuur van cactussen.
C a cta ce a e  brugensis jrg . 4  nr. 1 (1982)
Besproken worden Submatucana intertexta en Acanthocalycium violaceum.
C a cta ce a e  brugensis jrg . 4  nr. 2 (1982)
1 2e aflevering van Lau's Zuidamerikaanse cactusboek. Supply bespreekt Encephalocarpus 
strobiliformis Beschrijving van Austrocephalocereus albicephalus en Thelocactus hetero- 
chromus

C .A . Bercht, M auritshof 124, 3 4 8 1  VN Harmelen
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Neolloydia conoidea (DC.) Br. & R

A.B. PULLEN

Het geslacht Neolloydia werd in 1 922 opgesteld door Britton en Rosé. Zij 
noemden dit geslacht naar Francis E. Lloyd. De soortnaam conoidea bete
kent kegelvormig.
De soort werd oorspronkelijk door De Candolle beschreven als Mammillaria 
conoidea in 1 828.
In The Cactaceae rubriceren Britton & Rosé 7 soorten onder Neolloydia 
Een aantal daarvan rekenen wij tegenwoordig tot andere geslachten, o.a.
Gymnocactus.
Backeberg deelt het geslacht Neolloydia op in twee ondergeslachten: Sub- 
genus Neolloydia met de soorten N. ceratites (Queh'l) Br. & R., N. conoi
dea (DC.) Br. & R., N. grandiflora (0.) Br. & R., N. matehualensis Backbg. 
en N. pulleineana Backbg. en subgenus Cumarinia met de soorten N. cu- 
bensis (Br. & R.) Backbg. en N. odorata (Böd.) Backbg., terwijl hij bij N. 
pilispina Br. & R. een vraagteken zet.
Het onderscheid tussen beide subgenera blijkt uit de volgende tabel.

Subgenus Neolloydia Subgenus Cumarinia
Groei niet zodevormig 
Tepelgroef doorlopend
Zaden matzwart

Groei zodevormig
Tepelgroef niet doorlopend 
Zaden glanzend zwart

De afgebeelde plant, Neolloydia conoidea behoort tot subgenus Neolloy
dia. Het plantelichaam is alleenstaand, heeft de vorm van een langgerekt ei 
en een hoogte van 6 cm bij een grootste diameter van 3 '/2 cm. De kleur 
van het plantelichaam is heldergroen. In de axillen bevindt zich witte wol. 
De tepels staan vrij ver uit elkaar en vertonen de bovenvermelde groef. Elk 
areool bezit ongeveer 1 5 randdoorns, wit in de nieuwgroei, later vuilwit. 
Deze randdoorns zijn ongeveer 1 cm lang.
De middendoorns zijn langer, tot 3 cm, bruinzwart van kleur. De meeste 
areolen bezitten 4 middendoorns, hoewel vaak niet duidelijk waar te nemen 
is, waar randdoorns ophouden en middendoorns beginnen. 2 a 3 langere 
doorns zijn duidelijk omhoog gericht.
De bloem is violet van kleur en kan een diameter van 5 '/2 cm bereiken. In 
mijn verzameling valt de bloeitijd eind juni.
Als men rekening houdt met het vaderland van deze cactus, het zuidelijk 
deel van de USA (Texas) tot Mexico (Zacatecas, Hidalgo), blijkt wel dat 
men in de cultuur aan enkele voorwaarden moet voldoen om deze soort in 
goede conditie te houden. Een goed doorlatend grondmengsel met veel 
zand en kiezel, weinig humus en veel minerale bestanddelen. Voorzichtig 
met watergeven. Vooral de wortelhals is gevoelig.
Koel en droog overwinteren en in het vroege voorjaar voorzichtig weer aan 
de groei brengen.
Het zou misschien aanbeveling verdienen zaailingen van deze soort te en
ten; daarmede heeft de schrijver dezes echter geen ervaring.
Op eigen wortel groeit deze soort met wat zorg goed, hoewel langzaam.
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Een goede soort voor alle liefhebbers, die een zonnig plaatsje in de kas be
schikbaar hebben. Een 7 cm potje is jarenlang genoeg, want het is geen 
soort, die gemakkelijk de kas uit zal groeien. Aanbevolen!

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

W at denkt U van ... (33)

M am m illaria bella Backbg.

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze Mammillaria mag met recht de soortnaam 'bella' (=  de fraaie) dra
gen, hoewel dit toch niet als exclusief in vergelijking met andere geslachts- 
genoten beschouwd kan worden. Er zijn nog fraaiere soorten binnen het 
geslacht Mammillaria aan te treffen. Maar toch, deze hééft iets aparts. Dat 
zit hem in de bedoorning. De randdoorns zijn namelijk erg fijn en doorschij
nend wit, ca. 20 in aantal en ongeveer tot 8 mm lang. Ook de 4-6 mid- 
dendoorns zijn zeer fijn en transparant wit. De onderste die meestal haak
vormig is, wordt tot 30 mm lang, de andere tot 20 mm. Die langste, overi
gens buigzame middendoorn is aanvankelijk overwegend roodbruin, maar 
verliest evenwel geleidelijkaan deze tint, om daarna geheel wit te worden. 
De bloemen die in de maanden april/mei bloeien, verschijnen in meer kran
sen rondom de kop van de plant. De kleur is van een prachtig, helder 
oplichtend karmijnrood. Tezamen met het frisgroene plantelichaam vormen 
de fijne, doorschijnend witte bedoorning en dat vurige karmijnrood een per
fecte harmonie. Een ware lust voor het oog.
Voor de liefhebber is dit een gemakkelijke plant, mits hij met de normale 
gebruikelijke zorg wordt omringd. Het is een langzame groeier, die op de 
duur een hoogte van ruim 1 5 cm en een © van 8 cm kan bereiken. Op la
tere leeftijd kan het gaan spruiten. De schitterende bloemen worden 20 
mm lang en 18 mm in O. De vruchtbes is groenig- tot purperroze. Deze 
soort behoort tot de vrij ingewikkelde Mammillariareeks Polyacanthae ( = 
de veeldoornigen), waartoe o.a. Mamm. spinossisima, Mamm. backeber- 
giana, Mamm. pilcayensis, Mamm. nunezii, Mamm. meyranii en Mamm. 
guerreronis behoren.
Als we in de geschiedschrijving van deze cactus duiken, dan zien we dat 
Backeberg in 1942 deze plant als Mamm. bella beschreef, zij het niet vol
ledig, want over bloem en vrucht rept hij niet. In 1 948 beschreef ook de 
Engelsman Shurley deze plant en doopte hem Mamm. deliusiana. Echter, 
later bleek dat de Duitser Backeberg hem voor was geweest, zodat hierin 
de tweede wereldoorlog als communicatieverstoorder moet gezien worden. 
Tegenwoordig wordt, zoals met name door Hunt, Mamm. bella be
schouwd als een variëteit van Mamm. nunezii. En dat ligt voor de kenner 
wel voor de hand. De verschillen tussen beide zijn niet bepaald groot. M. 
nunezii heeft stijvere, diep geelbruine middendoorns; de bloemen ervan zijn 
minder lang en flets magentarood van kleur. Het gehele complex rond M. 
spinosissima en M. nunezii dient nog nader grondig onderzocht te wor
den, hetgeen alleen kan door diepgaand veldwerk op de natuurlijke groei-
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Mammillaria bella Foto van de schrijver

plaatsen. Bovendien zijn er veel_ overgangsvormen tussen al die soorten, 
die een dergelijk werk verre van eenvoudig maken.
Onze Mamm. bella heeft haar natuurlijke groeiplaatsen in de Canon de la 
Mano en langs de route naar Taxco, in de staat Guerrero (Mexico). Een ge
bied waar zowat alle Polyacanthae voorkomen. Daardoor komt onderling 
vermenging voor, zodat in beginsel talloze tussenvormen ontstaan.
Maar hoe dat alles ook zij, voor de beginner is deze een fantastische plant, 
die ook op de vensterbank, uitziende naar het zuiden, best zijn draai zal vin
den. Wat de overwintering in de kas betreft, een paar graden C boven nul 
deert deze cactus niet, mits de (pot)grond rond voet en wortels maar droog 
is. Dat laatste is onderhand een saai liedje, maar kan blijkbaar niet genoeg 
verteld worden, naar wel eens blijkt.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Een vetplantje  voor het raam  (7)

Aloe distans Haw.

W. STERK

Deze soort is ook beschreven als variëteit van Aloë mitriformis. Hoewel 
het moeilijk te beschrijven is, zijn de bladeren behalve hun meer blauw
groene kleur ook door hun vorm van deze soort te onderscheiden.
De plant groeit meer liggend of kruipend. Evenals Aloë mitriformis zijn het 
sterke planten, die geschikt zijn als kamerplant. Helaas bloeien ze, ten
minste bij mij, tot nu toe niet. In Spanje bloeien ze wel; de bloemen lijken



ook op die van Aloë mitrifolia, al zijn de stengels korter. In een boek over 
Zuidafrikaanse planten las ik dat deze soort uitsluitend op kalksteen voor
komt. Nu is het merkwaardig dat er de laatste tien jaar vooral of mogelijk al 
iets langer, in de kweekadviezen zo gewaarschuwd wordt tegen kalk in de 
grond. Zure grond is, zegt men dan, voor cactussen en andere succulenten 
veel beter.
Dit kan natuurlijk nooit voor alle soorten gelden en hier hebben we dan zo'n 
uitzondering. Ik ga dan ook deze soort eens in kalksteenhoudende grond 
zetten, in de hoop dat er dan wel bloemen zullen verschijnen.
De natuurlijke standplaats is ten noorden van Kaapstad aan de Saldanha- 
baai. De stengels die op de grond liggen worden daar 2-3 meter lang. In 
onze verzamelingen krijgen ze natuurlijk meestal niet de kans zo lang te 
worden. Bij gunstige standplaats moeten ze echter ook met veel kortere 
stengels kunnen bloeien.

Aloe distans Foto van de schrijver

In Zuid-Afrika bloeien ze in de maanden januari tot maart. Het is daar dan 
zomer. Hier zullen ze dus in juni-juli moeten bloeien. In Zuid-Europa bloeien 
ze dan ook.
Als plant is deze soort, mede door de langzamere groei, mooier dan Aloë 
mitriformis.
Als soorten die verwant zijn met deze soorten worden opgegeven A. areni- 
cola, A. brownii, A. comptonii, A. nobilis, A. sorroria en A. stans. Alle
maal soorten die we zelden of helemaal niet in onze verzamelingen tegen
komen. Voor nadere gegevens hierover houd ik mij aanbevolen. In het al
gemeen komen er maar heel weinig reacties op wat er geschreven wordt 
en dat is jammer.
Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Mesembryanthemaceae (X X X V III)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

48 Esterhuysenia L. Bol.
(ter ere van mej. E. Esterhuysen)

Esterhuysenia alpina, naar een afbeelding in Herre, The Genera o f the Mesembryanthemaceae

Dit monotypische geslacht (enige soort: E. alpina) is nauw verwant aan 
Lampranthus en Ruschia. Het verschil met de genoemde twee geslachten 
is - als zo dikwijls bij naverwante geslachten - gelegen in de constructie van 
de zaaddoos. Waarschijnlijk niet of nog niet in cultuur.
Afkomstig uit het Worcester-district in de Kaapprovincie en eerst in 1967 
beschreven.
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49 Eurystigma L Bol.
(met brede stempels)

Eurystigma clavatum, naar een afbeelding in Herre, The Genera o f the Mesembryanthemaceae

E. clavatum is de enige soort van dit geslacht van éénjarige planten. De plan
ten zijn waarschijnlijk niet in cultuur. Het bijzondere ervan is dat de lichtgele 
bloemen wel tot 2 5 dagen goed kunnen blijven. De bladeren verdrogen tij
dens de bloeitijd.
Herkomst: Ceres Karoo, Kaapprovincie.

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 8331 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Maakt u gebruik van onze
bibliotheek
en onze
diatheek?
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M am m illariacristaten

C.M. VAN GILS

Er zijn veel soorten met cristaatvorming bekend, maar hier wil ik het speci
aal over Mammillariacristaten hebben, temeer omdat ik mij in deze vrij uit
gebreide groep aan het specialiseren ben.
Van alle Mammillariacristaten is volgens mij M. wildii de meeste bekende, 
op de voet gevolgd door M. zeiimanniana Andere mij bekende zijn: M. 
gracilis, pectinifera, herrerae, geminispina, pseudoperbella, elongata, 
longimamma, elegans, bombycina, spinosissima, woodsii, pygmaea, 
egregia, microheiia, rhodantha, giiensis, columbia enz.
De hier afgebeelde cristaatvorm van M. zeilmanniana kocht ik als een nor
male plant ongeveer drie jaar geleden. Deze groeide zeer goed, totdat ik in 
het groeipunt een vervorming waarnam, wat een cristaatvorming bleek te 
worden. Dit gebeurde zo'n twee jaar geleden en de plant groeit bijzonder 
hard.

Foto van de schrijver
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Over het bloeien van cristaten wordt veel gediscussieerd. Het verwondert 
mij dat er liefhebbers zijn die zeggen dat cristaten nooit bloeien, maar er 
zijn er ook, die juist zeggen dat dit geen moeilijkheden geeft. Ik geloof 
beslist dat er exemplaren zijn, die niet of zeer moeilijk in bloei te krijgen zijn. 
Maar dit gaat in elk geval niet op voor M. zeilmanniana, waarvan ik drie 
exemplaren heb, die dit jaar zeer overvloedig bloeiden. In het afgebeeld 
exemplaar telde ik 219 knoppen tegelijk in bloei!
Ook M. bocasana en M. schiedeana in cristaatuitvoering bloeiden bij mij in 
de kas.
Waardoor het verschijnsel van cristaatvorming optreedt weet ik niet. Het 
schijnt plotseling te kunnen beginnen bij normale planten en op te houden 
ook. Zo heb ik namelijk een cristaat van M. nejapensis, die zich normaal 
dichotomisch had gedeeld, maar waarvan beide koppen cristaatvormig 
werden. Nu na bijna vier jaar gaat de kleinste kop aan weerszijden weer 
een normale spruit vormen.
Meestal staan cristaten geënt om het in de grond groeien te voorkomen, 
waardoor ze gemakkelijk zouden kunnen gaan rotten. Indien ze niet geënt 
zijn, kan men het beste op de grond een flinke laag korrels leggen om ze zo 
goed droog te houden.
Tenslotte vraag ik mij af of dit verschijnsel een bepaalde mate van 
"besmettelijkheid" kent. Is er iemand die al eens ervaren heeft een norma
le cactus op een cristaatvormige onderstam te zetten, waardoor de entling 
zelf cristaatverschijnselen ging vertonen? Mogelijk lijkt dat laatste wel war
taal, maar zou dat niet het proberen waard zijn?
Ce!los tra at 23, 4876 VR Etten-Leur

M orfo log ie  en kiem ing van cactuszaden (III)

ROB BREGMAN

Zaden met het Rhipsalis-, Cereus-, Harrisia-, Notocactus- en Blossfeldia- 
type (fig. 1C, D, E, F en G) hebben een bijzondere manier van kieming. 
Naast een dorsale scheur ontstaat tijdens de kieming een scheur rondom 
de hilummicropylaire zone, zodat er een soort deksel afgedrukt wordt. Dit 
deksel wordt "operculum " genoemd. Onthoud dit woord goed, want het 
zal in de rest van het verhaal veelvuldig opduiken. De grootte van het oper
culum varieert sterk en is afhankelijk van de ligging en plaats van het em
bryo in het zaad. Het operculum van Rhipsalis en Notocactus is dus klein, 
want de testa is hier aan de onderzijde niet of nauwelijks ''ingedeukt". Het 
operculum van Cereus is al groter en dat van Harrisia is zelfs groter dan 
het overige deel van het zaad (foto 11). De grootte van het operculum 
wordt dus bepaald door de diepte van de holte aan de onderkant van dit 
soort zaden. Deze holte is vooral bij zaden van het Cereus-lype (o.a. Setie- 
chinopsis, Neochilenia, Lobivia, Melocactus) van buiten af niet te zien, 
doordat de holte geheel met funiculusweefsel is opgevuld, maar wel als we 
het zaad in de lengte doorsnijden (fig. 2A). De holte wordt al vroeg in het 
zaadrijpingsproces aangelegd en is daarom naar mijn mening een belangrijk 
taxonomisch kenmerk. Zelfs vóór de bevruchting is er op de plaats waar de 
funiculus met de zaadknop verbonden is, een "b u lt" te zien, die na be
vruchting van de eicel tot een soort punt uitgroeit (door Engelman "funicu- 
lar hum p" genoemd, een goed Hollands woord kan ik er niet voor beden
ken) zoals in fig. 2A is getekend. Bij Harrisia fragrans en Thelocactus bi-
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Fo to  7 t/m  12. Voorbeelden van de ve rsch illende  k ie m in g s typ e n  

7. Pereskia amapola, type  1b, vo rm  zo nd er ope rcu lum , lege zaaddoos

9. E ch inom astus  in te r te x tu s  \>

10. E ch inopsis  leucan tha , tyf.

8. Pereskia am apola, type  la ,  vo rm  m e t ope rcu lum , k ie m e nd  zaad



VERENIGINGSNIEUWS OKTOBER 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefheb
bers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro- 
rek.: 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische post- 
girodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aan
melding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in 
Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,-. In
schrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van / 30,- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 a f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang è f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld è f 4,-; bij bestelling van 
20 of meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vorstermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt f 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

S ~ \

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray • 
Grubbenvorst • Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

TUINCENTRUM ’ AR IZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430
AANBIEDING

8 Echeveria-achtigen voor 
f 20,00

Na ontvangst van dit bedrag op giro 
1509830.
Gratis zaadlijst op aanvraag, planten
lijst na ontvangst van f 3,50.

Cactussen
Aloes
Coniferen
Tlllandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromelias
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277
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SPAN JEREIS 1983
Helaas kon dit jaar de aangekondigde reis naar Bianes niet doorgaan door onvoldoende 
deelname.
Als er voor een reis in 1983 wel voldoende belangstelling bestaat, kan de reis van 1981 
herhaald worden. Het is dan wel noodzakelijk dat ik zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen ongeveer twee maanden, weet hoeveel belangstelling daarvoor bestaat. Bij 
minder dan 40-50 deelnemers kan het niet doorgaan. Het wordt dan weer een reis per 
autobus met verblijf in een hotel. De prijs kan ik nog niet precies opgeven, maar zal 
ongeveer f  500,-- bedragen. Vertrekdatum tussen 2 en 16 september 1983.
Opgaven liefst schrifte lijk met bijs lu iting van twee postzegels van 70 ct. aan W. Sterk, 
Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Voor nadere inlichtingen tel. 04920-23903.
Ook deelnemers uit Belgiè zijn van harte welkom.

W. Sterk

DER K A K TE E N L A D E N ' %
Verzendhandel hobbybenodigdheden

Vakliteratuur

H e rfs ta a n b ie d in g : Ruimte en grondverwarmingskabel, dubbel geïsoleerd, met 
daarb ij een n iet verw arm baar a a n s lu its tu k  van 4 m. 220V.

9 m/135 W met 4 m a ans lu its tuk DM 76 ,-
10 m/150 W met 4 m a a n s lu its tu k DM 79,-
13,5 m/200 W met 4 m a a n s lu its tu k DM 86 ,-
20 m/300 W met 4 m a a n s lu its tu k DM 105,-
30 m/500 W m et 4 m a ans lu its tuk DM 139,-

Verwarmingsplaat 20 W/220 V, g roo tte
47x29 cm TÜV.-getest DM 48,-.

Kamerkasje met the rm ostaa tgestuu r- 
de verw arm ing (56x38x29 cm), bewate- 
ringssysteem  en be luchting ; zeer sta-
biel, met g lasheldere a fdekkap DM 128,-

A lle  prijzen m et a ftrek  van 13% BTW en p lus Porto en Verp. Levering tegen voor-
u itbe ta ling  van de rekening.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland

K e e s  en M a rt in e  B o s PLANTENHANDEL A. H. Abels.
andere succulenten 
cactussen Grootste gesorteerde zaak in Noord
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269  - 2694

Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

L ie fh eb be rs Singel-Bloemmarkt t/o 494-496.

zijn  de  he le  w e e k  w e lkom ! Amsterdam. Tel.: 020 - 227441.
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EVENEMENTEN 1983
12-15 mei : Tentoonstelling Leuchtenbergia
14 mei : Goudse Cactusbeurs \
28 mei : Algemene Vergadering te Ede

Programma Grusonia
12 november: Interne ruilbeurs, klank en beeldverslag van de driedaagse Engelandreis. 

Samenkomst: Zaal Vijverhof, Kortrijkstraat te Tielt. Aanvang: 20.00 uur.

AFDELINGSNIEUWS
Adreswijzigingen
Afd. Dordrecht: secretariaat Hr. C. Popijus, Zuidendijk 553, 3329 LD Dordrecht. Tel. 078- 
162725.
Afd. Hoekse Waard: secretariaat Mevr. W.M. Maaskant, Ooievaarstraat 11, 3291 XKStrijen.

PROGRAMMA’S 
Afd. Amsterdam
19 november: Lezing door dHr. W. Alsemgeest over Mexico. Samenkomst: de Rietwijker, 

3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Arnhem
11 november: Lezing door dHr. Beukelaars over "mijn hobby” . Samenkomst: Speeltuinver

eniging Tuindorp, Flevolaan 18, Wageningen.

Afd. Brabant-België
22 oktober : Lezing door dHr. Bercht over Curapao. Samenkomst: Hoger Rijksinstituut 

voor Tuinbouw, Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Dordrecht
4 november : dia’s van leden en beoordeling resultaten zaaiwedstrijd.

Afd. Gouda
21 oktober : Lezing van dHr. Busser over zijn reis naar Engeland
18 november: Lezing door dHr. Hovens over Groei en Bloei. Samenkomst: Het Brandpunt, 

Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen
21 oktober : Praatavond met boekbespreking. Samenkomst: Hortus te Haren. Aanvang: 

19.30 uur.

Afd. Den Helder
6 november : Mevr. J. v.d. Schoor-Abbenes over Gymnocalyciums. Samenkomst: Kantine 

Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Helder. Aanvang: 
13.30 uur.

Gespecialiseerd in
cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

MUURKWEEKKASJES
IDEAAL VOOR KAKTUSSENN I EUW* b ' i zonde r ffa a ie  a lu m in iu m /g la s  
*  1 ^  * u itv .  m e t 2 opens laande  d eu re n .

VAN f.375,- VOOR f.350 nog 1 m aand !
in c l.  B TW  en ve rze n d ko s 
te n . H e t neusje  van de 
Z a lm . O ok  ideaal als ka- 
m erkas je . D o o r de  o p e n 
slaande d eu ren  k u n t  u 
overa l g e m a k k e lijk  b ij.  
A fm .9 ö x 6 3 c m ,h .1  48  cm . 
A ccesso ires: G ro n d ve r- 
w a rm in g ska b e l v .a .f .9 0  - 
P e tro l.k a c h e ltje  v .a .f .6 o ,-  
U itv . P o ly th e n e  over hou - 
te n  fra m e  s le c h ts f ,1 95 ,-

VAN DER ZALM
7210 A A  IV JM H O W U K F H M O Ü Ï P'.Mbos /  
A.-Mr.n.l.- W/ I. i 07W3 ?333 ti<|i) 2703
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Afd. Hoeksche Waard
14 oktober : Lezing door dHr Bercht over Curapao. Samenkomst: Landbouwschool te 

Klaaswaal.

Afd. Leiden
21 oktober : Lezing door Mevr. C. Teune over Chinese tuinen, door haar bezocht in de 

Chinese Volksrepubliek. Samenkomst: Lammenschansweg 40a, Leiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Afd. Tilburg
9 november : dia’s van eigen leden. Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Til

burg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. IJsselstreek
29 oktober : te Zutphen. Lezing door dHr Hovens over Groei en Bloei.

Afd. Zaanstreek
29 oktober : dia-avond met dia’s uit de diatheek.
19 november: Thema-avond over Notocactussen.

Afd. Zwolle
28 oktober : Lezing door dHr Pullen over cactussen in ’t algemeen.

VISSER PLASTIC TUNNELKAS

DESKUNDIGEN CONSTATEERDEN: 
o  EEN ZWAARDERE BEDOORNING 

OBETERE BLOEI WILLIGHEID

DEZE KAS IS :
♦ VERKRIJGBAAR IN DIVERSE A FM >
♦ BEDEKT MET VERSTERKT P.V.C.*

\J\aer ~t*mbtuwteeb*iek m '-J-fovt 73. V- - HOLLAND - PO BOX 5103 
01853-2644 - telex 29475 /

n*

WINCO cactussen
Nieuwstraat 47, 2312 KA Leiden tel. 071-121386

Grootste assortiment van Nederland nu ook 
verkoop aan particulieren.
Mammillaria albicoma op eigen wortel
Mammillaria carmenea op eigen wortel
Mammillaria dixanthooentron 
Mammillaria nivosa 
Mammillaria grahami 
Lophophora williamsi 
Lophophora echinata 
Lophophora lutea 
Buiningia brevicylindrica 
Discocactus horstii 
Discocactus boomianus 
Diverse Arrojadoa's, 15 soorten Melocactus 
met cephalium, waaronder Melocactus wara- 
si © 30 cm. Alle Ariocarpus soorten.

© 2-6 cm 
© 5-8 cm 
© 5-8 cm 
© 10 cm 

op eigen wortel

k a r l h e i n z  u h l i g  -

k a k t e e n ^ ^ T

053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)
W.-Duitsland LILIENSTR. 5

Aanvulling plantenlijst 1982/83
DM DM

Coryphanta retusa 9,- 14,-
Discocactus horstii O 15,- 20,-
Echinocactus grusonii v. alba 60,- 65,-
Lobivia muhriae 10,- 13,-
Lobivia oxyalabastra 8,- 15,-
Melocactus oaxacensus 60,- 65,-
Notocactus rechensis O 8,- 9,--
Pseudolobvia aurea 3,- 15,-
Uebelmannia meninensis 25,- 50,-

meninensis v. rubra 25,-- 50,-
pectinifera <Z> 20,-
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Opgaven voor het novembernummer moe
ten uiterlijk op 15 oktober bij mevr. Smit 
zijn. Leden van Succulenta hebben per jaar 
recht op één gratis advertentie in deze 
rubriek. Alleen advertenties de liefhebberij 
betreffende worden opgenomen.

Gevraagd: Stekken van witte Zygocactus. 
Tegen vergoeding of ruilen tegen Zygocac- 
tushybriden of Rhipsalidopsis. Een briefje 
naar H.G. Figge, Hilvertsweg 115, 1214 JB 
Hilversum.

Tekoop: Aluminium broeikas 190 x 200 cm. 
Therm. gasverwarming en ca. 200 mooie 
cactussen. Gem. verzameling f 900,-- E. 
Westbroek, Pr. Irenestraat 22, 1398 CH 
Muiden. Tel. 02942-3407.

NIEUWE LEDEN
W.J.M. Lokhoff, Van IJsendijkstraat 231, 2442 CL 

Purmerend
J.A. van Geffen, Gildenhof 15, 5282 SG Boxtel.
Mevr. B. De Jong-Den Ouden, Lepelaarsingel 24, 2903 

AG Capelle a/d IJssel.
Linda van Rossem, Bankastraat 33 I, 1094 EB Amster

dam.
Mevr. C. Veen, Oosterwal 47, 4101 EB Culemborg.
Mevr. A.M. Alders-Hoovers, Middenerf 12, 1657 LK 

Abbekerk
C. Zeylemaker, Kallandspad 19, 8894 GS Midsland. 
M.J. Veerhoek, Eeweg 1 A, 4423 PE Schore.
Eelco Visser, Diamantweg 13, 3817 GG Amersfoort.
E. Leentjes, Essenburgstraat 15 B, 3022 MA Rotterdam.
G. L. van Schayk, Spriemenstraat 8, 6245 BX Eysden. 
A. van Dongen, Pontanuslaan 77, 6821 HP Arnhem. 
Mevr. J. Veneman-Heerdink, Koebergstraat 7, 5012 GP

Tilburg.
H. van Gelder, GIazenierstraat 13, 1825 BR Alkmaar. 
Jozef Orije, Stevoortsekiezel 253, B 3512 Stevoort,

Belgiè.
H. van Deursen, Leeuweriklaan 15, 5741 KT Beek en 

Donk.
C.V. Ubink, Mijnsherenweg 18-20, 1433 AS Kudelstaart. 
J. Smit, Da Costalaan 20, 1985 AL Driehuis.
C. Grootscholten, Vijverbergiaan 5, 2675 LC Honselers- 

dijk.
J.A. Kroon, Slingerslaan 5, 3925 EP Scherpenzeel. 
J.H.M. v/d Berg, Deken Heinenstraat 62, 3981 WJ 

Bunnik.
A.Th. Franken, Pr. Beatrixlaan 18, 4001 AH Tiel.
F. R. Volmer, Kerseboom 23, 4101 VM Culemborg.
Mevr. H.M. Bartholomeus, Plesmanstraat 14, 6044 VK

Roermond.
F. Hoogvliet, Bergweg 14, 7242 ER Lochem.
G. H. Wijsbeek, Gelderselaan 118, 9501 RG Stadskanaal. 
W illy van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, B 1700 Asse,

België.
C. Simons, Laurierhof 65, 4871 VN Etten-Leur.

Gevraagd: Wie kan mij adviseren bij het 
maken van platte bakken: konstruktie,
beglazing, ondergrond, afwatering, isolatie, 
verwarming, enz. Jan van Dijk, Wilde 
Wingerd 16, 5708 DC Helmond. Tel. 04920- 
35652.

Gevraagd: Pachypodium brevicaule. J.
Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 
6721 AE Bennekom. Tel. 08389-7551.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,— 
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

VELE LIEFHEBBERS
weten de weg al naar

Cactuskwekerij LAKERVELD
Komt U ook eens langs en geniet 
van de vele DUIZENDEN PLANTEN 
die op U staan te wachten.
Lakerveld 89 - Lexmond - Tel. 03474-1718

(tussen Lexmond en Meerkerk)
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r. dasyacanthus, type 2, lege zaaddoos 11. Harrisia fragrans; type 3, zeer groot operculum, lege zaaddoos

' 3, kiemend zaad 12. Frailea grahliana, type 3, klein operculum, kiemend zaad
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color is deze funicular hump zeer sterk ontwikkeld waardoor een diepe hol
te ontstaat.
Zaden waarin de funicular hump zwak ontwikkeld is, komen voor bij de 
geslachten Gymnocalycium en Weingartia (fig 6), die dan ook aan elkaar 
verwant zijn. Geheel afwezig is de funicular hump in de Notocactus-groep 
en de Rebutia-groep (fig.- 6), die volgens mij dan ook aan elkaar verwant 
zijn. Door Backeberg werd Rebutia echter in een andere groep geplaatst 
dan Parodia en Notocactus, en ook Ritter laat in zijn stamboom van de 
Notocactus-groep de Rebutia-achtigen achterwege. De vermeende ver
wantschap tussen Rebutia en Notocactus werd mij bevestigd door Wil
helm Barthlott, waar ik in november 1 981 enige dagen te gast mocht zijn. 
Het operculum van genoemde geslachten is dus zeer klein, het bevat géén 
of één rij testacellen en bestaat dus alleen uit de strophiole.
Er zijn veel soorten waarvan de zaden bij kieming geen operculum vormen. 
Opvallend is dat we deze soorten vooral in Noord- en Midden-Amerika 
moeten zoeken. In Zuid-Amerika zijn de Opuntia's de enige die geen oper
culum vormen, als we de aan de windverspreiding aangepaste zaden (fig. 
5) even buiten beschouwing laten. Want deze hebben waarschijnlijk hun 
vermogen tot operculumvorming verloren (is ook niet meer nodig vanwege 
de dunwandige testa). De taxa zonder operculumvorming komen vooral in 
Mexico en de USA voor, zoals het overgrote deel van de Mammillaria's en 
aanverwante geslachten, Epithelantha (foto 2I), Homalocephala (foto 
20), Echinomastus (foto 9). Bovendien vertonen Ferocactus, Echinocac- 
tus en Leuchtenbergia een gebrekkige operculumvorming, waarbij de 
scheur vaak halverwege ophoudt. Bij deze Noordamerikaanse geslachten 
komt ook veel vaker perisperm in de zaden voor, terwijl dit bij Zuidameri- 
kaanse geslachten alleen bij de Pereskia's en Opuntia's (die overigens ook 
in Noord-Amerika voorkomen) het geval is en een heel klein beetje bij Erio- 
syce, Islaya en Horridocactus. Het lijkt er dus op dat genoemde Noorda
merikaanse geslachten overblijfselen zijn van betrekkelijk primitieve verte
genwoordigers uit het grijze verleden, die om de één of andere reden ge
remd zijn in hun zaadevolutie.
Op basis van de plaats waar de scheuren in de testa ontstaan tijdens de 
kieming kunnen 1 1 kiemingstypen onderscheiden worden, (3 met en 8 
zonder operculumvorming) die ik nu de revue zal laten passeren.

Type 1. Het Pereskia-type (foto 7, 8).
Pereskia's zijn de meest primitieve cactussen en het zaadtype is zeer ka
rakteristiek voor de onderfamilie Pereskioideae, (Pereskia en Rhodocac- 
tus) (fig. 1 A). Een dergelijk zaadtype komt ook voor in aan Cactaceae ver
wante families, zoals de Phytolaccaceae en de Portulacaceae Het zijn 
grote gladde zaden met een apart van het hilum liggende micropyle. Er ont
staat een dorsale scheur en soms een operculum, maar dit is niet zo duide
lijk als in de kiemingstypen 3 en 4. Het embryo drukt het hilumgedeelte 90 
graden opzij, nadat hierboven aan één zijde een scheur is ontstaan. In 
eerste instantie blijft dit deel aan de andere zijde nog aan de rest van het 
zaad vastzitten. Soms raakt het hilumgedeelte ook aan de andere zijde los, 
zodat een operculum is gevormd (foto 8). Een dergelijk "facultatief opercu
lum", dat dus pas ontstaat als het embryo al met zijn wortel naar buiten 
steekt, zien we ook in de Portulacaceae, de posteleinfamilie. Alleen de 
succulente Portulaca's kiemen zoals Pereskia (bv. Talinum). Claytonia 
perfoiiata, onze inheemse winterpostelein, een in de duinen algemeen 
voorkomend plantje, kiemt zonder operculum, dus volgens type 1B met
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een klein dorsaal scheurtje, want het embryo is er dun.

Type 2. Het Echinomastus-type (foto 9).
Dit type kan als een overgangstype beschouwd worden tussen het 
Pereskia-type en het Cereus-type dat een echt operculum vormt. Naast de 
dorsale scheur ontstaan ook aan beide zijden scheuren, die echter halver
wege ophouden. Op de foto is de micropyle te zien, die ook hier geen deel 
van het hilum uitmaakt. Dit kiemingstype komt tevens voor bij Leuchten- 
bergia, Ferocactus en Echinocactus

Type 3. Het Cereus-type (foto 10, 11, 12).
Dit type komt algemeen voor bij Zuidamerikaanse soorten, zowel zuilvormig 
als bolvormig (Lobivia, Acanthocalycium, Echinopsis, Copiapoa e.a.) en 
bij Noordamerikaanse zuilvormige geslachten van de Pachycereae en Echi- 
nocereae. Bovendien komt type 3 voor bij de epifyten (op bomen groeiend) 
onder de cactussen, zoals Rhipsalis en Epiphyllum Dit kiemingstype wordt 
gekenmerkt door een echte operculum, dat al los komt voordat het embryo 
is verschenen. Het operculum bestaat uit de gehele hilum-micropylaire zo
ne plus het onderste deel van de testa. Hoe groot dat testadeel is, hangt af 
van de mate van ontwikkeling van de funicular hump. Bij enkele soorten uit 
de Mammillaria-groep werd dit kiemingstype ook aangetroffen, vooral bij 
soorten met een dikke testa zoals M. pennispinosa, Cochemiea setispina 
en enkele Escobaria-soorten, echter in combinatie met het Mammillaria 
type (kiemingstype 1 1). Een dorsale scheur is ook aanwezig.

Kikkenstein 295 , 1104 A M  Amsterdam  (WOrdt VerVOlgd)

Roseocactus kotschoubeyanus nader bekeken

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze en zijn neven zijn zeer langzame groeiers, die op hun natuurlijke 
standplaatsen nauwelijks tussen het rotsachtige gesteente opvallen. Niet 
voor niets worden ze dan ook 'living rocks' genoemd. Ze verraden eerst 
pas hun aanwezigheid goed, zodra zij hun schitterende diepmagentakleuri- 
ge dan wel witte of lichtroze bloemen tot ontplooiing gebracht hebben. In 
onze verzamelingen voelen ze zich beduidend minder thuis en wel om meer 
redenen. Ten eerste, omdat het bij uitstek zonminnende plantjes zijn en ten 
tweede omdat ze pas laat in de herfst gaan bloeien. Net dus in een Euro
pees jaargetijde, dat de zon laag staat, zo ze wil schijnen. Een derde reden 
is dat we zeer voorzichtig met de watergift moeten zijn. Ik heb me enige ja- 
ren uitvoerig met de soorten bezig gehouden. En ik kan de geïnteresseerde 
lezer de volgende suggesties geven, die hem in staat stellen ze gegaran
deerd in groei en bloei te krijgen.
Maar vooraf dit. Dikwijls wordt deze soort geënt aangeboden met als on
derstam de meestal drieribbige Hylocereus. Dit is zonder meer een foute 
zaak, want de oorspronkelijke vorm van deze cactussoort geraakt daardoor 
totaal verknipt, omdat hij geforceerd groeit. De tuberkels worden geredu
ceerd tot onooglijke wratjes en boven elke tuberkel ontstaat een nauwelijks 
zichtbare spruit, die bijna niet verder groeit. In de nazomer vormen zich tal
rijke kleine bloemknopjes, die zich nimmer verder ontwikkelen, omdat ze 
verdrogen. In vergelijking met een exemplaar op eigen wortel is, wat het 
gehele uiterlijk betreft, geen enkele gelijkenis te bespeuren, zo caricaturaal
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is een dergelijk geënt exemplaar. Heeft men toch zo'n exemplaar verwor
ven, ent u het dan over, bij voorkeur op een gezonde onderstam van Erio- 
cereus jusbertii, van 6-8 cm hoog. Pas na twee jaar zal het overgeënte 
exemplaar zich als een meer normaal uitziende soort gaan ontwikkelen, 
geen nieuwe spruiten worden meer aangemaakt en de bestaande ontwik
kelen zich niet verder. Toch zal het dan nog meer jaren duren, alvorens 
zo'n exemplaar het normale uiterlijk krijgt. Een jaar na de overenting vor
men zich in het groeipunt bloemknoppen, die wel tot normale ontplooiing 
komen. (Zie tweede foto blz. 231).
Staan ze op eigen wortel, dan is een klein potje al meer dan voldoende. Als 
grondmengsel kan ik aanbevelen: een mengsel van 2/4 klei of leem, 1/4 
zand en 1 /4 kleine, gebakken kleikorrels. En dat alles zo homogeen moge
lijk door elkaar gemengd. Gietwater dienen we altijd en alleen van onderen 
toe en dan nog alleen maar met mondjesmaat en op warme dagen. En 
mocht er nog sprake zijn van overtollig water na een uur, dan verwijderen 
we dat. Tijdens zonloze periodes kan dus het gietertje beter helemaal ver
geten worden.
Als men het plantje oppot, dan het niet tot zijn tuberkels in het grondmeng
sel zetten. Neen, liefst zo hoog mogelijk, tot het punt, waarop het kale ge
deelte van het plantelichaam zichtbaar taps gaat toelopen. Het wortelgestel 
is vrij onbeduidend en als dat maar in het grondmengsel zit, is het al vol
doende. De grond ook niet al te stevig aandrukken, maar zo luchtig moge
lijk houden. In de vrije natuur is het anders gesteld. Dan zit ons plantje tot 
de nek toe in de grond. Maar we kunnen nu eenmaal niet de natuurlijke 
groeiomstandigheden in ons klimaat en in onze kas nabootsen.
Bent u toch benauwd om dergelijke kleinoden op eigen wortel te telen, dan 
gaan we ze enten op de reeds genoemde E. jusbertii. Want deze on
derstam laat de natuurlijke vorm nog het beste in. tact. Het is verrassend te 
zien hoe snel en hoe gemakkelijk deze soort op zo'n onderstam aanslaat. 
Over enten gesproken. Drie jaar geleden entte ik als experiment een kot- 
schoubeyanussoort met een witroze bloem. Maar het tapse onderstukje, 
kaal en grijsbruin, met weinig wortels, gooide ik niet weg. Ik entte ook dit 
af, uiteraard ondersteboven. De worteltjes had ik met een scherp mesje 
weggesneden. Met het vergroeien op de onderstam had ik succes. Maar 
verder gebeurde er al die tijd niets. Wel verschenen er kleine groenige wor- 
telstompjes van ca. 1 mm lang. Evenwel spruiten vormden zich niet, wat ik 
overigens al vreesde, want deze stomp had geen enkele tuberkel. Voorjaar 
1 981 bemerkte ik opeens dat deze ent erg los was -komen te zitten. En ja, 
op een vaatstrengetje na had het zich helemaal van de onderstam losge
wrongen. Toen ik het van de onderstam afnam zag ik, dat op het oorspron
kelijke snijvlak zich diverse groeipunten gevormd hadden, compleet met 
groene tuberkels, waarvan een met een zichtbare doorn. De hierbij afge- 
beelde foto is genomen ongeveer een uur na de verwijdering. Indrukwek
kend dat deze cactussoort op zijn kop, ja zelfs geënt, spontaan nieuwe 
groeipunten van binnenuit het plantelichaam kan vormen, zonder dat deze 
aan de zijkant van het plantelichaam ontstaan. (Zie derde foto blz. 231). 
Trouwens dat laatste was toch al iets onmogelijks, omdat er geen sprake 
van axillen of van tuberkels was. Drie maanden daarop telde ik een achttal 
goed ontwikkelde spruiten. Ik had dit exemplaar na verwijdering van de on
derstam meteen opgepot. De in aanleg reeds aanwezige wortelpuntjes had
den kennelijk geen moeite na het oppotten tot ontwikkeling te komen.
In principe zijn deze spruiten gemakkelijk te verwijderen en af te enten. 
Door toeval ontdekte ik dus een aantrekkelijke methode om deze soort ve-
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getatief te vermeerderen.
Nog verrast door dit merkwaardige succes ging ik na of dit procédé te her
halen was. Immers er kon hier sprake zijn van louter een toevalstreffer. 
Maar het onderstuk zou ik dan niet afenten, maar gewoon in zijn potje laten 
staan. Een broertje van deze soort, n.l. R. kotschoubeyanus var. macdo- 
wellii moest eraan geloven. Overigens, deze variëteit moet zich van de ty- 
peplant onderscheiden door een meer smallere plantvorm. Maar veel ver
schil kan ik niet ontdekken. Waar deze plant in het wild zou voorkomen, is 
niet bekend en bovendien heeft Backeberg deze als een variëteit benoemd 
aan de hand van een cataloognaam van Haage en Schmidt. Een dubieuze 
naamgeving derhalve gemeten naar de maatstaven die men thans aanlegt, 
alvorens aan een plant de status van soort of van variëteit toe te kennen. 
Deze plant werd nu enkele mm onder de onderste tuberkels door mij hori
zontaal doorgesneden. Het bovenstuk werd afgeënt op een jusbertii- 
stammetje van ca. 6 cm hoog. Het onderstuk bleef dus in zijn potje staan. 
Het stak ongeveer een cm boven de grond uit en kende geen groene delen. 
Immers normaal is de plant aan de kale stam lichtgrijsbruin. Om te voorko
men dat dit onderstuk zou indrogen via de grote snijwond drenkte ik het 
potje in regenwater. Na het vervolgens te hebben laten uitlekken plaatste ik 
het in een kunststoffen doos zonder deksel. En het geheel zette ik op de 
grond uit de zon, in de hoek van de kas. Na een week was de wond voor
zien van wondweefsel en de plantrest was toch nog enigszins door vocht
verlies wat ingedrukt. Na een maand ontstonden op het snijvlak enige, dui
delijke roodbruine plekken, waarin met een loep huidmondjes zichtbaar wa
ren. Deze plekken zwollen geleidelijkaan. En zo luidt de situatie op dit mo
ment van schrijven. Door deze roodbruine bultjes heen zullen zich spoedig 
de eerste groeipunten met hun reeds onderhuids gevormde tuberkeltjes 
gaan wringen. In elk geval stond nu voor mij vrijwel zeker vast dat deze 
soort na onthoofding in staat is van binnenuit via het snijvlak spontaan 
nieuwe groeipunten te vormen.
Soortgelijke proeven met enige Mammillariasoorten haalde in dit opzicht 
niets uit. Na afsnijding spruiten deze vrij spoedig, enkele uitgezonderd, uit 
de axillen of zelfs uit tuberkels. En indien zeer laag afgesneden zodat er een 
restant met uitsluitend verdroogde tuberkels overblijft, leidt dat tot uitdro
ging van dat restant. En dat is te begrijpen, omdat bij dergelijke restanten 
er geen sprake is van vlezige, sappige delen. Maar bij de Roseocactussoor- 
ten zijn die onderste delen wel succulent en vrij zacht. Een bioloog legde ik 
dit constateren van een dergelijk regeneratief vermogen van Roseocactus 
voor. En een aannemelijke verklaring zou deze kunnen zijn: Namelijk deze 
kleine planten steken in de vrije natuur amper boven het grondoppervlak 
uit, zodat het grootste gedeelte van het plantelichaam zich beschermd 
weet tegen het barhete klimaat. Gezien het woestijnachtige karakter van de 
groeiplaats is er geen sprake van overvloedige plantengroei. En in tijden 
van extreme droogte zouden kleine knaagdieren hun dieet enigszins op peil 
kunnen houden met de dicht opelkaar staande tuberkels, die alle praktisch, 
van boven gezien, één vlak met het grondoppervlak, dat vaak bezaaid is 
met gesteentes, vormen. Vandaar ook de bijnaam van living rocks. Het 
plantelichaam kent geen enkele vorm van bescherming omdat doorns ge
heel ontbreken. En in elk geval van extreme droogteperiodes zijn ze veel 
gemakkelijker het slachtoffer van vraatzuchtige dieren. Met het oppeuzelen 
van die tuberkels gaat ook het centrale groeipunt gemakkelijk verloren. Het 
zijn bovendien zeer langzame groeiers, die voorts weinig zaad produceren. 
Om een natuurlijk uitsterven van de soort tegen te gaan, heeft deze soort
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Roseocactus kotschoubeyanus (albiflorusvorm) Foto van de schrijver

zich zelf in staat gesteld spontaan uit het overgebleven gedeelte een of 
meer nieuwe groeipunten te vormen. Als men zo'n verklaring voorgelegd 
krijgt, klinkt dat uitermate aannemelijk, zeker voor ons als leek.
Nader onderzoek in de natuur zou een dergelijke theorie moeten toetsen. 
Maar onwillekeurig verdiept zo iets het respect voor de natuur, waarmee de 
mens zo uitermate slordig omspringt.
En nu we toch vrij uitgebreid over Roseocactus geschreven hebben, het 
kweken uit zaad gaat vrij gemakkelijk. Iedere bevruchte bloem brengt 
slechts een paar zwarte zaden voort. De gekiemde plantjes vormen een 
paar dunne, ronde tuberkels, waar op het einde zelfs een vijftal kleine be- 
wimperde doorntjes zichtbaar zijn. Maar de verdere groei gaat tergend 
langzaam. De groei kan belangrijk versneld worden door ze tijdelijk te enten 
op een onderstam van een Peireskiopsis. Zodra de ent ongeveer 1 cm 
hoog is, moet overgegaan worden op overenting op een jusbertii- 
onderstam. Juist ter vermijding van een ongebreidelde plantontwikkeling, 
zoals we hiervoor al bericht hebben.
Tenslotte nog dit. Wie in de literatuur meer informatie wil zoeken over de 
zeer interessante Roseocactussoorten, moet erop bedacht zijn, dat sommi
ge schrijvers het geslacht Roseocactus hebben ondergebracht in het overi
gens nauw verwante geslacht Ariocarpus. Dit geldt ook voor Neogomesia 
agavioides, met lange tuberkels, zodat dit exemplaar op het eerste gezicht 
op een agaveachtige plant lijkt. Naast R. kotschoubeyanus zijn er de soor
ten Ros. fissuratus, Ros. intermedius en Ros. Hoydii.

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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TIJDSCHRIFTEN

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 26 nr. 1 (1981)
Eerstbeschrijving van Jatropha galvanii door Ramirez en Jimenez. Deze boom werd gevonden 
in het Balsas River Lower Basin, Staat Guerrero, Bij San Angel, in het zuidelijk deel van Mexico 
City, groeien nog enkele exemplaren welke wij kennen als Mammillaria elegans Deze naam is 
in de loop der jaren gegeven aan verschillende planten. Tevens is er naamsverandering ont
staan met M. dealbata Daarom herbenoemt Sanchez-Mejorada de planten van San Angel als 
Mammillaria san-angelensis en geeft een beschrijving. Lujan gaat in op de vraag of het insect 
Dactilopius coccus (van de rode kleurstof) van oorsprong uit Mexico of uit Peru komt. Hij komt 
tot de overtuiging dat het Mexico is. Op basis van bloemlengte kan het geslacht Echinofossu- 
locactus volgens Meyran verdeeld worden in twee groepen. Ook op grond van de kleur van de 
bloemen zijn er twee groepen: gele en violette, waarbij bij de laatste de violette middenstreep 
tot zeer smal of geheel afwezig kan zijn, wat dan een witte bloem geeft. Aan de hand van 
veldstudies geeft hij een verdeling over de groepen voor 21 soorten. Bracamontes stipt aan 
dat er nog weinig bekend is van de phylogenetische relaties van de familie der Cactaceae. De 
klassificatie is gebaseerd op vergelijking met andere plantengroepen, waarvan veel fossielen 
bekend zijn.

Cactaceas y Suculentas Mexicanas jrg. 26. nr. 2 (1981)
In het openingsartikel beschouwt Sanchez-Mejorada de naamgevingen voor de familie van 
planten die wij thans Echinofossulocactus noemen. Op grond van historische overwegingen 
geeft hij de voorkeur aan Stenocactus Chalet geeft een reisverslag van zijn reis door de Brazi
liaanse staten Minas Gerais en Bahia. Uit de pen van Lau komt de nieuwbeschrijving van Echi- 
nocereus pamanesiorum, een soort uit de erecti-groep. Het veldnummer is LAU 1 247 Leu- 
enberger geeft een levensbeschrijving van Dr. F. Buxbaum, aangevuld met een lijst van publi
caties van Buxbaum betreffende Mexicaanse cactussen.

Cactus jrg. 14 nr. 1 (1982)
Holt bericht over Thelocactus en in 't bijzonder T. macdowellii. Het geslacht Ariocarpus krijgt 
een beschouwing. Fritz beschrijft Sulcorebutia arenacea, de historie en het uiterlijk. Een inte
ressant artikel van Beukelaers op basis van een artikel van Esser (uit de KuaS) over Discocac- 
tus hartmannii In deze aflevering komen vooral de algemeen geografische en klimatologische 
aspecten aan de orde. Korte beschrijving van Notocactus crassigibbus

Cactus jrg. 14 nr. 2 (1982)
In het vervolg van het artikel over Discocactus hartmannii komen thans de natuurlijke groei- 
omstandigheden aan de orde aangevuld met cultuuraanwijzingen. Een zeer lezenswaardig arti
kel over Blossfeldia door Simon, zowel voor de geschiedenis, de cultuur als ook de op- en 
misvattingen die in de literatuur bestaan. Kultuurervaringen, een stukje over iemand met zgn. 
groene vingers. In de cactusatlas Armatocereus en Arrojadoa Korte beschrijving van Noto
cactus arachnites

Cactus jrg. 14 nr. 3 (1982)
In aansluiting op het artikel in Cactus nr. 1 een beschouwing en beschrijving van Sulcorebutia 
candiae en de waarschijnlijke synoniemie van S. xanthoantha ermee. Korte belichting van 
Idria columnaris De serie over Discocactus hartmannii wordt besloten met de beschrijving 
van de plant Kaktusatlas met Arthrocereus en Astrophytum

Cactusflora nr. 3 (1982)
Het kweken en verzorgen van cactussen in de maanden februari en maart.
C.A. Bercht, M auritshof 124, 3481  VN Harmelen

Kakteen und andere Sukkulenten 33 -1  jan 1 982
De eerste aflevering van de jaargang 1 982 wordt gesierd door een kleurenafbeelding van een 
bloeiende Mammillaria theresae.
Het feit, dat KuaS 25 jaar het gemeenschappelijke tijdschrift van de Duitse, Oostenrijkse en 
Zwitserse Cactusvereniging is, wordt in dit nummer gememoreerd. W. Hoffmann bespreekt 
nuttige gebruiksplanten uit de familie der Cactaceae. H. Wery bespreekt het verschijnen van 
een afwijkende bloemkleur bij Astrophytum asterias. Pilosocereus gruberi, een soort uit Ve
nezuela, wordt voorgesteld door S. Schatzl en H. Till. G. Jurzitza beschrijft een steriele metho
de om cactuszaailingen op te kweken.
Pseudolithos migiurtinus, een zeldzame vertegenwoordiger der Asclepiadaceae, wordt voor-

234



J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 

St. Pieters-Woluwe, België

gesteld door D. Supthut. H.D. Reineke beschrijft zijn bezoek aan de groeiplaats van Mammilla
ria magnifica. Ariocarpus retusus en de vorm "furfuraceus" worden kritisch onder de loep 
genomen door W. Heyer. K. Piltz bepleit het gebruik van physiologische, serologische en kary- 
ologische onderzoeksmethoden bij de nauwkeurige beschrijving van Cactussoorten. N. Taylor 
stelt in een reactie op deze bijdrage, dat ook deze methoden niet alleenzaligmakend zullen blij
ken te zijn.
Rebutia tarvitaensis wordt in woord en beeld voorgesteld door U. Kohier. Tenslotte wijdt Ph, 
Rosemann een bijdrage aan het water, waarmee wij onze cactussen begieten.

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 2. tebr 1 982
Het omslag van deze aflevering wordt gesierd door een fraaie standplaatsopname van Mam- 
millopsis senilis. Over de problemen bij de cultuur van Uebelmannia's wordt een bijdrage ge
leverd door H. Dopp. H. Schlosser en B. Schütz wijden een bi|drage aan de Gymnocalyciums 
uit Uruguay. H. Friedrich wijst er op, dat vele planten in onze verzamelingen ten onrechte als 
biologische taxa beschouwd worden: het zijn cultivars Echinocereus sp. Lau 0 8 8  wordt door 
G Frank van een naam voorzien: Echinocereus pectinatus var. rubispinus. Huernia pillansii 
wordt in woord en beeld voorgesteld door W. Kircher. E. Lanssens beschrijft uitvoerig zijn zaai- 
methode. Naar aanleiding van een eerder artikel over de conventie van Washington en de be
scherming van wilde planten worden een aantal brieven van lezers afgedrukt.

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 3 ,  maart 1982
Urs Eggli beschrijft zijn methode om bloeiende planten te isoleren, teneinde er zeker van te zijn 
via bestuiving soortecht zaad te kunnen winnen. Bouw en functie van de wortel worden 
besproken door E. Ohrnberger. H. Schlosser geeft een correctie op de nieuwbeschrijving van 
Notocactus megalanthus E. Kleiner zet zijn serie artikelen voor beginners voort met de 
bespreking van een aantal zuilcactussen. Het geslacht Rebutia wordt kritisch onder de loep ge
nomen door L  Diers en W. Simon. U. Kohier stelt Hymenorebutia rebutioides voor in woord 
en beeld. H. Theobald beschrijft zijn Echinopsis-hybride "Schachenfeuer". W. Hoffmann is 
toe aan het tweede deel van zijn verhaal over nuttige gebruiksplanten uit de familie der Cacta- 
ceae. G. Fritz bericht over dichotome deling bi| Parodia malyana.



Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 4, april 1982
De titelpagina van deze aflevering wordt gesierd door een fraaie opname van Pilosocereus 
chrysacanthus in volle bloei. Alfred Lau vertelt hoe hij Mammillaria anniana ontdekte. Till en 
Grüber beschrijven hun nieuwe Melocactus schatzM uit Venezuela. Bloeiende cactussen, af- 
gebeeld op postzegels van de Turks & Caicoseilanden, worden afgebeeld en besproken door E. 
Haugg. Over de invloed van de temperatuur op de kieming van cactussenzaad schrijft K. Zim- 
mer. Lobivia pampana wordt in woord en beeld voorgesteld door G. Gröner, J A. Wanie wijdt 
een bijdrage aan Melocactus loboguerreroi Over de cultuur van Phyllocactussen (=  Epiphyl- 
lumhybriden) schrijft H. Antesberger een artikel. De nomenclatuur van winterharde Opuntia's 
is het onderwerp van een bijdrage van G. Sydow. J. Reiss bespreekt het geslacht Monadeni- 
um, en daarvan krijgt M. stapeiioides (overigens verkeerd gespeld als M. stapeloiodes!) alle 
aandacht. Schlosser en Schütz zijn toe aan het tweede deel van hun artikel over de Gymnoca- 
lyciums uit Uruguay.

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 5, mei 1982
Op de titelpagina van dit nummer een foto van een bloeiende Ariocarpus.
Clarence Horich bericht uit Costa Rica over zijn speurtocht naar vreemde rotstekeningen en zijn 
vondst van Phipsalis tonduzii. Denmoza rhodacantha, een soort die zelden bloeit in verzame
lingen, wordt voorgesteld en - in bloei!. - afgebeeld door W. Heyer.
J. Lederer doet verslag van zijn analyse van het substraat waarin Echinomastus lauii groeit in 
zijn Mexicaanse vaderland en vermeldt, dat deze chemische analyse sterk overeenkomt met 
die van bims en lavalith.
L. Diers en E. Esteves Pereira publiceren hun nieuwe Pseudopilocereus parvus. E. Meier wijdt 
een bijdrage aan de Epiphyllum-hybride "Sherman S. Beahm".
Fr. Ritter wordt gelukgewenst met zijn 84ste verjaardag door H.J. Wittau.
W. Hoffmann is toe aan het derde deel van zijn artikelenreeks over cactussen als gebruiksplan
ten.
Verenigingsnieuws, literatuurbesprekingen en advertenties completeren ook dit nummer.

Kakteen und andere Sukkulenten 33 - 6, juni 1 982
Dit nummer, waarvan de voorplaat gesierd wordt door een foto van een bloeiende Opuntia, 
begint met een artikel over vijgcactussen door E. Kleiner.
A Hetzenecker stelt een dwergvorm van Neolloydia grandiflora voor.
P. Braun geeft de nieuwbeschrijving van Coleocephalocereus fluminensis var braamhaarii. 
Oreocereus ritte ri wordt in woord en beeld voorgesteld door K. Eckert.
W. Rihm wijdt een korte bijdrage aan Duvalia sulcata.
De polemiek rond persoon en werk van de heer Brandt, inmiddels bekend uit ons eigen maand
blad, wordt voortgezet met een artikel van de hand van J. Theunissen, gevolgd door een bij
drage ypn de heer Brandt zelf. Hij bespreekt het complex rond Parodia tarabucina.
Een naamloze Arrojadoa, waarvan de auteur zich afvraagt of het een nieuwe soort zou kunnen 
zijn, wordt beschreven en in beeld gebracht door J.M. Chalet.
E. Haugg schrijft over Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii.
Aztekium ritte ri wordt besproken door U. Kohier.
Tenslotte werpt H. Dopp de vraag op, of het gebruik van insecticiden in onze verzamelingen te 
vermijden is.
A. B. Pullen, Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Niet elke Notocactus bloeit geel

SJEF THEUNISSEN

Onder een ietwat anders luidende titel vroeg ik in juni 197 6 uw aandacht 
voor twee niet geelbloeiende vormen van Notocactus ottonis, namelijk de 
variëteiten janousekianus en vencluianus. Vandaag wil ik het wat algeme
ner houden en wel naar aanleiding van een plant die in 
"Kakteen/Sukkulenten" 1 978 op blz. 17 wordt voorgesteld door Dr. 
Schater, momenteel wel de best georiënteerde Notocactuskenner in Euro
pa en schrijver van de helaas moeilijk meer verkrijgbare "Die Gattung Noto
cactus''.
De plant, die u op bijgaande kleurenafbeelding kunt zien, werd door Dr. 
Schater voor het eerst gezien bij Stanislav Hinz in Rumia (Polen). De heer 
Hinz vertelde dat de plant gekiemd was uit zaden, die hij ontvangen had 
van de firma De Herdt in 1 968. Het betrof zaad van N. herteri, na het uit
zaaien waarvan zich slechts een enkele plant opvallend van de andere on
derscheidde. Haar habitus was volkomen anders en deed sterk aan N. sco
pa denken. Het lukte gelukkig om het plantje in leven te houden en vegeta
tief te vermeerderen. De bloem was opvallend mooi in een rood, zoals het 
bij Notocactussen slechts zelden te zien is. Informaties bij de leverancier 
van het zaad om erachter te komen waar dit vandaan kwam, leverden geen 
resultaat. Pogingen om de bloem met eigen stuifmeel te bevruchten waren 
tevergeefs. Pas in een veel later stadium, na de publicatie in 
Kakteen/Sukkulenten kwamen er berichten, dat er in Oostenrijk nóg iemand 
was met een dergelijke plant, afkomstig uit zaad van De Herdt. Aangezien 
het niet is vast te stellen of we hier te doen hebben met een eigen soort of 
met een toevalstreffer, leeft deze planten (en zijn stekken) voorlopig voort 
onder het nummer van de zaaier ''Hinz 3 9 7 /6 8 ''.
Om een klein overzicht te krijgen (waarom mij ook wel eens gevraagd is) 
van de roodbloeiende Notocactussen zullen we even in de geschiedenis 
moeten duiken, daarbij rekening houdend met het feit, dat het geslacht No
tocactus niet altijd bestaan heeft en zeker niet altijd zo groot is geweest als 
sinds de indeling door Buxbaum. Over de auteur van het geslacht zijn de 
geleerden het niet eens. De naam Notocactus werd het eerst gebruikt door 
Schumann, maar als ondergeslacht. In 1 928 werd de geslachtsnaam No
tocactus ingevoerd door Alberto Fric in een zaadlijst. Het is nog niet geheel 
zeker of de geslachtsbeschrijving die bij deze gelegenheid gegeven werd al 
dan niet geldig is. Een jaar later publiceerde Alwin Berger zijn werk "Kak- 
teen", waarin de naam Notocactus weliswaar gebruikt wordt, maar het 
blijft onduidelijk of Berger spreekt over een geslacht of over een onder
geslacht. Alhoewel Berger alom als auteur van het geslacht genoemd 
wordt, komt hem deze eer zeker niet toe. Pas in 1 935 komt er duidelijk
heid door het werk van Backeberg en Knuth, die duidelijk spreken van het 
geslacht Notocactus. In de 60-er jaren eindelijk was het Franz Buxbaum 
die het verzamelgeslacht Notocactus opstelde, bestaande uit Notocactus, 
Neonotocactus, Brasilicactus, Eriocactus, Malacocarpus en Brasiliparo- 
dia Als er in het vervolg van deze bijdrage gesproken wordt over rood- 
bloeiend, dan is er slechts sprake van een zeer duidelijke rode kleurstof in 
de bloembladeren, de aanwezigheid van geel is niet uitgesloten!
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De senior van onze roodbloeiers is wel N. haselbergii die beschreven werd 
in 1886. Deze wittebedoornde bol toont al zeer tijdig in het voorjaar zijn 
enorme aantal oranje tot vuurrode bloemen die relatief klein zijn, maar vrij 
lang open blijven. Ook in de bedoorning van de plant is enige variatie; je 
vindt exemplaren met dunne, sneeuwwitte doorns, maar er zijn er ook met 
wat stuggere, naar geel overgaande bedoorning.
In 1 936 werd de eerste "echte”  roodbloeiende Notocactus beschreven. 
Het was N. herteri, een plant die al vrij groot moet zijn om te bloeien, hoe
wel er in de laatste jaren vormen zijn opgedoken, die ook reeds als plant 
van 4 a 5 cm hun purperrode bloemen met soms witte keel laten zien. Van 
deze soort is er een kortbedoornde vorm, die wel rubriflorus wordt ge
noemd. Bij de interessante vormen van de laatste jaren zijn er, die een zéér 
donkergroen lichaam hebben met een vrijwel pikzwarte bedoorning, erg 
fraai om te zien.
Kort na de oorlog' verscheen er in een Zwitsers tijdschrift een artikel over 
een nieuwe zeldzaamheid, N. rutilans, een plant uit de groep rond N. 
mueller-melchersi met rozerode bloemen met gele keel. Vandaag de dag 
zullen er niet veel cactofilen meer zijn, die deze edelsteen niet in hun verza
meling hebben. Veel minder bekend is de klein blijvende en sterk spruiten
de forma storianus. Naar mijn mening wordt deze vorm kunstmatig zeld
zaam gehouden, want de vele spruiten zouden een snelle verbreiding moe
ten kunnen garanderen. Er zijn overigens van deze vorm planten met diver
se habitus in de verzamelingen aanwezig. De kleur van de bloemen is wat 
intenser dan bij de soort.
Tijdens de 2e wereldoorlog ontdekte de kweker Wenzel in Tsjechoslowakije 
temidden van zijn ottonissen één roodbloeiend exemplaar. De herkomst 
was niet meer te controleren, de plant bleek zelfsteriel, maar bestoven met 
stuifmeel van een willekeurige andere Noto bracht het zaad steeds rood
bloeiende zaailingen voort. Pas in 1 965 werd deze variëteit beschreven. 
Na een lange periode van kunstmatige zeldzaamheid (nog tien jaar geleden 
was nauwelijks aan deze plant te komen!) is de verbreiding nu algemeen. 
De bloemkleur is donkeroranje tot rood.
Was de herkomst van de voorgaande beide soorten wat duister, zekerheid 
bestond er in elk geval over de in 1 966 in Succulenta beschreven Noto
cactus horstii, een plant die door Ritter beschreven en door Horst gevon
den was. De vorm van de plant paste niet geheel in datgene, wat we tot 
dan toe als Notocactus kenden en wel zéér opvallend was de mooie oranje 
bloem. Ongeveer gelijktijdig kwam ook N. (horstii var.) muegelianus in 
omloop, een donkerder bedoornd en ook groter wordende vorm met oran
jerode bloemen, die helaas vaak pas laat in het seizoen tot ontwikkeling ko
men en dan door gebrek aan warmte blijven steken. Men komt ook wel de 
naam N. horstii var. erythrinus tegen; mij is echter niet bekend waar die 
naam ontstaan is en wat we eronder moeten verwachten.
Een uitermate grote verrassing was de wijnrood bloeiende N. uebelmannia- 
nus die in 1 968 beschreven werd door Albert Buining. Deze plant hoorde 
tot de zogenaamde gymnocalyciumachtige Noto's. Na de vondst van deze 
en voorgaande soort waren er velen die vermoedden, dat van het geslacht 
Notocactus nog slechts een zéér klein gedeelte werkelijk bekend was en 
dat de komende jaren nog vele verrassingen zouden brengen. Inmiddels is 
er name over N. uebelmannianus al heel wat meer bekend dank zij het 
werk van een studiegroep binnen INTERNOTO die zich met deze groep van 
planten bezig houdt. De soort blijkt niet alleen erg variabel in zijn habitus, 
ook de grootte van de bloem en de kleur kunnen variëren van 5-8 cm en
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Notocactus hert eri Foto van de schrijver

van roze tot donkerpaars. Wanneer u de ruimte hebt loont het de moeite 
om van deze soort een groter aantal aan te houden.
Minder bekend is N. purpureus die in 1970 beschreven werd. De plant 
hoort in dezelfde groep thuis als N. horstii, maar onderscheidt zich door 
enkele kenmerken daarvan. De ribben zijn vlakker, de doorns wat stugger 
en de bloem is purper met een witte keel. Naar mijn ervaring bloeit hij ook 
vroeger in het jaar dan N. horstii. Evenals bij N. horstii zijn er exemplaren 
die op oudere leeftijd spruiten.
In 1 973 publiceerde Van Vliet in ons tijdschrift N. roseoluteus, hetgeen 
betekent rozegeel. Dit kenmerkt inderdaad de grote klokvormige bloem van 
deze nieuwe soort, die erg constant uit zaad opkomt en tot de groep tussen 
herteri en mammulosus gerekend moet worden. Het is een zeer gemakke
lijke soort die geen hoge eisen stelt en door zijn kleurcombinatie een uni
cum vormt. Er zijn van deze soort ook nog enkele variëteiten of vormen in 
omloop, waarvan ik evenwel niet veel kan zeggen omdat de planten nog te 
klein zijn.
Kwam de eerste roodbloeiende ottonis uit Tsjechoslowakije, de 2e kwam 
uit dezelfde hoek in 1 975. Ook in dit geval een plant, waarvan geen vind
plaats bekend i.s hetgeen natuurlijk de vraag rechtvaardigt, of we hier wel 
te doen hebben met een echte soort. Dit neemt evenwel niet weg, dat de 
var. janousekianus met zijn sinaasappelkleurige bloemen een aangename 
verrassing is temidden van het geel der andere ottonisvormen. Daarbij 
komt nog, dat deze soort behalve door spruiten ook door zaad dat door 
zelfbestuiving kan ontstaan vermeerderd kan worden. Tussen vencluianus 
en janousekianus is er nauwelijks sprake van verschil in plant.

(vervolg op blz. 242)



W at denkt u van... ( 3 4 )

Encephalocarpus strobiliformis (Werd.) Berg 

TH.M.W. NEUTELINGS

Dit is wel een soort dat de kenners-liefhebbers gaarne in hun cactusverza- 
meling aanwezig zien. Maar dit Mexicaantje wordt evenwel met mondjes
maat aangeboden en dan betreft het meestal importplanten, die tegen vrij 
hoge prijzen te koop worden aangeboden. Toch is die zeldzaamheid be
paald niet zo noodzakelijk. Want uit zaad is het vrij eenvoudig te kweken. 
En op 6- a 1 O-jarige leeftijd is de bloeibaarheid reeds bereikt.
Het is een wat merkwaardig uitziende plant. Het plantelichaam heeft platte, 
schubvormige tuberkels, die aan de buitenzijde er kielvormig uitzien. De 
areolen zijn overwegend zonder doorns, uitgezonderd de jongere, die tot 
10, soms 12 grijswitte doorntjes hebben. Deze variëren van 1-5 mm in 
lengte en staan kamvormig op de areool ingeplant. Het plantelichaam lijkt 
wel wat op een dennekegel, vandaar de soortnaam. De geslachtsnaam be
tekent: de vrucht in de kop (van de plant) dragend.
Werdermann beschreef als eerste deze soort en wel als een Ariocarpus. 
Berger splitste deze af uit dat geslacht en maakte er Encephalocarpus van. 
Tegenwoordig meent men deze plant te moeten onderbrengen in het 
geslacht Pelecyphora. Maar hoe de naam ook zijn moge, het aantrekkelijke

Encephalocarpus strobiliform is Foto van de schrijver
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van dit plantje is, dat het vanaf half april en de hele zomer door met vrij 
grote, karmijnroze bloemen kan bloeien. Het is een langzame groeier, 
waarvan ik twee exemplaren op eigen wortel heb. De een is 6, de ander 4 
cm in é. De bloemen (±  30 mm 6) verschijnen, meestal een voor een, 
soms met twee tegelijk, uit de witte wol op de kop van de planten. Ze 
bloeien zo'n 3, 4 dagen, naar gelang de warmte in de kas. Ze houden van 
een zonnige plek, maar het is bepaald niet nodig ze vlak onder glas te kwe
ken. Op oudere leeftijd willen ze wel eens spruiten gaan maken.
In de vrije natuur (Nuevo León, Tamaulipas, Mexico) groeien ze in een 
steenachtige, zanderige bodem. Daarin loopt na een regenbui het hemel
water spoedig weg. En dat is ook nodig, want deze soort heeft beslist een 
hekel aan natte voetjes. Als grondmengsel gebruik ik een samenstelling van 
leem, zand en kleikorrels. Slechts in een periode van warm droog bestendig 
weer dien ik wat water en wel uitsluitend van onderen toe. De planten zelf 
staan zo hoog mogelijk in de (plastic) pot, zodat de wortelhals bijna geheel 
vrij staat.
Voor de beginnende liefhebber is het geen eenvoudige plant. Maar met wat 
extra zorg is de kweek ervan best te doen. Bij mij staan ze te zamen met 
andere 'moeilijke' cactussoorten welke op eigen wortel groeien, zoals soor
ten van Ariocarpus, Roseocactus, Neogomesia, Obregonia, Turbinicar- 
pus e.d. Geen ervaring heb ik met geënte exemplaren. Maar ik vermoed 
dat de jusbertii-onderstam wel buitengewoon geschikt zal zijn. Juist omdat 
deze type onderstam niet zo'n snelle groei van de entling bewerkstelligt.
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

*  *  * -

Vervolg van blz. 240

De beschrijving van N. roseiflorus door Hugo Schlosser in 1 978 bracht 
verscheidene pennen in beweging. Men beweerde dat het hier om N. ruti
lans ging en daar lijkt deze soort inderdaad sterk op. Toch bleek de erva
ring van de man ter plaatse groter dan die van vele liefhebbers in Europa: 
vandaag zijn er nog maar erg weinigen die eraan twijfelen of roseiflorus 
wel een goede soort is. Zowel de plant als ook de bloem wijkt af van N. ru
tilans.
Tenslotte beschreef Ritter in zijn grote werk nog N. horstii var purpureifio- 
rus in 1 97 9. Zoals de naam al zegt is het een purperkleurige vorm van N. 
horstii. Een plant in mijn bezit die deze variëteit zou kunnen zijn heeft min
der ribben dan horstii, vrij diepe insnijdingen tussen de ribben en vrij stugge 
doorns. De bloem is relatief klein en heeft een witte keel. De bloei komt 
vroeger dan bij de soort.
Naast deze beschreven roodbloeiers zijn er ook nog onbeschreven vormen. 
Onder die dia's van wijlen de heer Buining bevindt zich o.a. een opname 
van een roze bloeiende N. fuscus. Ook zijn er al opnamen getoond van een 
roodbloeiende mammulosus. Nog geen rode bloemen zijn bij mij weten 
aangetroffen bij Eriocactus, Brasiliparodia en Malacocarpus Onder de 
''echte'' Notocactussen is eigenlijk alleen de groep rond N. concinnus 
(nog) niet vertegenwoordigd met een roodbloeier. Het lot wil, dat juist bij 
deze groep in het vergevorderde knopstadium de indruk wordt gewekt dat 
er een donkerrode bloem verwacht mag worden: de buitenste bloemblade
ren hebben nogal wat rode kleurstof, maar die ontbreekt aan de binnen
kant.
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De oplettende lezer zal vragen waar dan wel de roodbloeiende scopa is ge
bleven. Afgezien van Hinz 397 /68  is er al langer sprake van scopa's met 
rozerode bloemen. Zelf ken ik er nog geen tot verleden jaar, toen ik van een 
oudere liefhebber een scopa kreeg die bij hem maar niet wilde bloeien. Het 
onverwachte gebeurde: na verloop van tijd ontwikkelden zich knoppen 
waaruit ik gele bloemen verwachtte. Groot was mijn verrassing toen de 
bloemen roze bleken te zijn. Tijdens een bezoek aan kwekerij Kriechel in 
Mayen vond ik onder een groot sortiment herteri verscheidene planten, die 
zuilvormig groeiden en ook anderszins aan scopa lieten denken. Enkele 
daarvan heb ik meegenomen en 4 daarvan hebben dit jaar inderdaad pur
per gebloeid. Voorlopig beschouw ik deze planten als hybriden, maar het 
geeft wel een fraai effect in de verzameling. Al in 1 974 stelde ik in het de
cembernummer van Succulenta een plant voor die ik bij De Herdt had ge
vonden en die niet paste in hetgeen ik mij toen van Notocactus voorstelde. 
Ook die plant bloeide rood en ik sprak toen als vermoeden uit, dat het een 
kruising was van herteri en uebelmannianus. Inmiddels is deze plant ge
bruikt voor verdere kruisingen, waaruit o.a. cultivar ''Oud-Gastel'' is ont
staan, een plant, die zeer sterk doet denken aan /V. rutilans. Het probleem 
bij dergelijke experimenten is, dat ze erg veel tijd en plaats kosten, want je 
moet alle planten tot aan de bloei behouden om te zien wat er tussen zit. 
Dat er onder deze onbestemde planten ook schitterende bloeiers schuilen, 
blijkt uit het eerste nummer van INTERNOTO van 1 982, waar een foto is 
te zien van een Notocactus met een prachtige roze bloem, 1 0 cm in doors
nee en bijna als een gevulde bloem uitziend. De plant heeft het nummer 
CJT 1 0. Dit is slechts een verzamelingsnummer (C = collectie) dat gebruikt 
wordt om ongedetermineerde planten toch vast te kunnen leggen. Het lijkt 
wel zeker, dat er bij liefhebbers nog heel wat juweeltjes staan die de moeite 
waard zijn. Wellicht dat er binnen INTERNOTO ook nog eens een werk
groep wordt opgericht voor de niet-geelbloeiers; vooralsnog stellen we ons 
tevreden met het bestuderen van deze buitenbeentjes binnen het geslacht 
Notocactus. Vast staat dat ieder die iets tegen Noto's heeft, omdat ze toch 
alleen maar geel bloeien, volslagen ongelijk heeft. In de zaad- en planten- 
lijsten van Internoto komen ook deze (soms nog vrij zeldzame) planten 
ruimschoots aan bod.

Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastel

Een vetplantje  voor het raam  (8)

Aloë bakeri Scott Elliot 

W. STERK

Zoals veel dwergjes onder de Aloë's, komt ook dit zeer fraaie plantje van 
Madagascar. Daar ze uitlopers vormen en van onderen vertakken, vormen 
ze in de natuur grote groepen van wel honderd individuen. Ze wordt daar 
tot 20 cm hoog.
De kleur is ook bij niet zo lichte standplaats nog roodachtig of bruin getint. 
De blaadjes worden niet meer dan 7 cm lang maar hier meestal korter. 
Mijn plantje staat in een potje van 8,5 cm 0. Het heeft daarin kans gezien 
een tiental kopjes te maken. In het voorjaar zet ik het in een wat groter laag 
potje zodat het kan uitgroeien tot een flip1- volwassen plantje. Ik houd er 
niet van steeds te blijven scheuren en stekken. Een enkel stukje voor ruil-
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Close-up van de bloei wijze van Aloë bakeri

Aloë bakeri

Foto's 

van de 

schrijver

materiaal haal ik er wel eens af met het verpotten. Voor de rest laat ik ze 
maar groeien zodat ze er ''natuurlijk'' gaan uitzien.
Deze soort bloeit ieder jaar bij mij en de bloemen zijn de moeite waard. 
Reynolds vindt het een van de mooiste bloeiers onder de Aloë's.
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De tot 23 mm lange bloemen zijn bovenaan oranjerood en lager meer 
oranje-geel.
De plaats binnen het geslacht is moeilijk te bepalen. Reynolds vindt nauwe
lijks verwantschap met andere soorten. Misschien is de eveneens van Ma- 
dagascar afkomstige Aloë m illotii Reynolds ermee verwant. Reynolds ver
meldt dit wel, maar deelt deze toch bij een geheel andere groep in. 
Berger meent dat deze soort bij de Striatulae hoort, een groep waar de al 
eerder besproken Aloe ciliaris bij ingedeeld wordt. Met deze groep heeft 
Aloë bakeri alleen de smalle blaadjes en de bebladerde stengel gemeen. Er 
zal nog heel wat onderzoek gedaan moeten worden voor er een sluitende 
indeling te maken is.
Het kweken van Aloë bakeri is niet moeilijk. Behalve te veel water kunnen 
ze nogal wat verdragen. Een lichte standplaats, met nu en dan wat zon is 
voldoende. Evenals in de natuur bloeien ze hier in de zomer. Het is eigenlijk 
wonderlijk dat deze uit de tropen afkomstige plantjes het hier zo goed 
doen. Voor de handel hebben deze kleine, moeilijk in zeer grote hoeveelhe
den te kweken plantjes niet veel aantrekkelijks. Het zullen dan ook altijd wel 
echte liefhebbersplantjes blijven. Echt iets om op ruilbeurzen en verkoopda- 
gen voor liefhebbers eens naar uit te kijken.
Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

M orfo log ie  en kiem ing van cactuszaden (IV)

ROB BREGMAN

Type 4. Het Notocactus-type (foto 13).
Dit type lijkt op het vorige. Het enige verschil is dat bij het Notocactus-type 
het operculum geen testacellen bevat en slechts bestaat uit de strophiole, 
die bij alle zaden met dit kiemingstype aanwezig is. Oorzaak hiervan is het 
ontbreken van de funicular hump. De dorsale scheur wordt soms niet ge
vormd. Dit kiemingstype komt voor bij Notocactus en verwante geslachten 
als Eriocactus en Wigginsia, Parodia (zowel grofzadig als fijnzadig), Bloss- 
feldia, Rebutia en verwante geslachten als Aylostera, Mediolobivia en Di- 
gitorebutia. Frailea behoort bij kiemingstype 3 tengevolge van de licht in
gezonken hilum-micropylaire zone, waardoor het operculum klein is (foto 
1 2 ) .

De volgende kiemingstypen hebben géén operculum.

Type 5. Het Melocactus-type (foto 14, 15).
Dit type is een variant van het Cereus-type (type 3). Er wordt geen opercu
lum gevormd, doordat slechts aan één zijde een scheur ontstaat. Voor het 
dikke Melocactus-embryo is dit kennelijk onvoldoende, zodat de dorsale 
scheur geheel naar de ventrale zijde (=  buikzijde) doorloopt en een hele 
testahelft afbreekt. Aanvankelijk werd dit kiemingstype als uitzondering ge
vonden bij Acanthocalycium klimpelianum (foto 1 5) en Hamatocactus 
hamatacanthus (foto 14), maar bij Melocactus bahiensis en M. macro- 
discus kiemden meer dan 90% van de zaden op deze manier. Daarom heb 
ik dit kiemingstype als een apart type opgevat.

Type 6. Het Astrophytum-type (foto 1 6) en het Thrixanthocereus- 
type (foto 17, 18).
Uit bovenstaande regel blijkt al dat het type 6 een combinatie is van 2 
"subtypen". De scheuren die in de testa ontstaan, zijn vergelijkbaar: in bei-
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Foto 13 t/m 18. Voorbeelden van de verschillende kiemingstypen

13. Notocactus apricus, type 4, kiemend zaad. Het operculum bestaat alleen uit de strophiole

14. Hamatocactus hamatacanthus var. davisii, type 5, kiemend zaad
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VERENIGINGSNIEUWS NOVEMBER 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefheb
bers van cactussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. 
Tel.: 08389-7551.
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro- 
rek.: 680596 t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Neder
land t.n.v. Succulenta te Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische post- 
girodienst t.n.v. Succulenta te Baarn.
Alg. Bestuurslid: J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aan
melding van lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in 
Nederland f 35,-, voor leden in België Bfrs 580 en voor leden elders wonende f 45,-. In
schrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs 125.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081. 
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschijnen. 
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de 
maand voor het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f 1,50 te bestellen op 
girorek. 1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS”  DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina’s met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 land
kaarten en twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f 30,- op girorek. 
2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f 35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost 
eveneens f 35,- (for Great Britain £ 7,-).

HANDLEIDINGEN, BEWAARBANDEN EN VERENIGINGSSPELDJES
Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 
1981 è f 6,- (bij afname van 10 of meer exemplaren of indien afgehaald bedraagt de prijs 
f 4,50). Bewaarbanden voor 1 jaargang è f 16,- (f 13,- bij bestelling van 10 of meer, of indien 
afgehaald). Verenigingsspeldjes, in broche-vorm of als steekspeld a f 4,-; bij bestelling van 
20 of meer f 3,50 per stuk.
Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het betreffende bedrag op gi
rorek. 3742400 van Succulenta afd. Verkoop, Venlo, met vermelding van de bestelde artike
len. (Tel.: 077-18627. Hr. Vostermans).

AFFICHE
Het Bestuur heeft een (propaganda-)affiche laten drukken in kleur, formaat A3. Aan de on
derzijde is een ruimte opengelaten waar een ieder naar behoefte een tekst op kwijt kan. Ze 
kunnen voor elk doel dienen: als versiering aan de muur, als cadeau, als raambiljet, bij beur-
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zen, tentoonstellingen, etc. De prijs bedraagt f 1,- per stuk, exclusief de (hoge) verzend
kosten. Als U ze wilt bestellen kunt U dat beter doen via Uw afdeling of indien U verspreid 
wonend lid bent bij de dichtsbijzijnde afdeling. Tevens zullen ze verkrijgbaar zijn op de Alge
mene Ledenvergadering, op vele beurzen, bij de Afdeling Verkoop van Succulenta en bij de 
secretaris (na telefonische afspraak).

HOVENS cactuskwekerij

TUINCENTRUM ”ARIZO N A’’

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray - 
Grubbenvorst • Lottum.
Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.

Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

Kees en Martine Bos
andere succulenten 
cactussen
Kanaalweg 16,
1749 CE SCHOORLDAM 
(Warmenhuizen)
Tel.: 02269 - 2694

Liefhebbers
zijn de hele week welkom!

SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING
6 Stapelia-achtigen voor 

f 20,00
Na ontvangst van dit bedrag op giro 1509830 
krijgt U de planten toegestuurd. Plantenlijst 
f 3,50 na vooruitbetaling op onze giro. Het 
gehele jaar door kunt U zaad bestellen git 
onze gratis verkrijgbare zaadlijst.
Zaadlijst 1983 verschijnt eind nov. U kunt 
hem al gratis aanvragen.

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten.
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.

Cactussen
Al 068
Coniferen
Tlllandslas
Uitzonderlijke boeken
Succulenten
Bromellas
Over diverse onderwerpen
Exotica
Kamerplanten
Eplfyten

NATUUR ft BOEK Elandstraat 58
2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277
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WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING 
Bekkerstraat 137, 3572 SG Utrecht. Tel.: 030-732313.

WSB-berichten
De voornaamste aktiviteiten die we sinds de vorige berichten hebben ontplooid is het be
zoeken van enkele beurzen en de 3-LK met onze posters. De 3-LK heeft als nadeel dat het 
deel van het publiek dat geen Nederlands kent, niets aan de posters heeft. Daar staat 
tegenover, dat we in kontakt konden komen met onze Belgische sympathisanten. Deze 
hebben inmiddels een groep opgericht die hetzelfde doel heeft als de WSB. Zij noemen 
zich ABC: Aktiegroep voor de Bescherming van Cactussen en andere planten, en introdu
ceren zich bij de Belgische leden met de volgende regels:

ABC
Onlangs werd in Nederlands sprekend Belgiè (Vlaanderen) een Aktiegroep voor de Be
scherming van Cactussen en andere planten (afgekort A.B.C.) opgericht. Deze groep 
treedt zelfstandig op, zonder binding met een club of vereniging.
De aktiepunten zullen aanvankelijk vooral geconcentreerd zijn op het sensibiliseren van 
cactusliefhebbers. Als ware plantenliefhebber dient de cactusliefhebber er in de eerste 
plaats naar te streven dat de natuurlijke groeiplaatsen der cactussen en andere succulen
ten behouden blijven. Men dient goed te beseffen dat deze groeiplaatsen, die bijna zonder 
uitzondering in ontwikkelingslanden gelegen zijn, dagelijks aan constante druk blootstaan 
en door de sterke bevolkingsaangroei, landontginning en gebrek aan inzicht in ekologie of 
natuurbescherming in hun bestaan bedreigd worden. Indien dan bovendien commerciële 
belangen in het spel zijn lijkt de toekomst der groeiplaatsen helemaal hopeloos. De 
cactusliefhebberij staat of valt met het behoud der natuurlijke groeiplaatsen. Een verza
meling van planten die in de natuur, in het wild niet meer voorkomen vervalt tot iets 
onechts en artificieels.

De A.B.C. wil iedereen uitnodigen op onze dialezing met discussie die zal doorgaan op 
vrijdag 19 november te 20 u. in het Internaat van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, 
de Bavoylei 118, Vilvoorde (België). Wie niet kan komen, maar toch aktief de natuurlijke 
groeiplaatsen wil beschermen kan kontakt opnemen met onze secretaris: Johan Peeters, 
Sparrenstraat 5, 2930 Hombeek, tel. 015/413410.

Dr. Lau: "Onze cactussen zijn echt bedreigt en dit vooral door cactusverzamelaars. De 
stadsuitbreiding en de landontginning zijn veel minder schadelijk dan commerciële 
cactusexporteurs.”

de voorzitter: Lucien Verschoren 
de ondervoorzitter: Frank Vandenbroeck

INDRUKKEN VAN DE 3-LANDEN KONFERENTIE TE HOUTHALEN 1982

Zaterdag 25 september was het weer zover; we reden in een druilerige regen over de rus
tige Belgische wegen richting Houthalen, ter bijwoning van het jaarlijkse evenement wat 
we "3-L.K.” plegen te noemen. Deze bijeenkomst wordt door de goede kaktusliefhebber 
nog altijd als een hoogtepunt ervaren, en deze wel in het bijzonder, omdat de welbekende 
Dr. Lau voor ons een lezing met dia’s zou verzorgen. En hoewel we momenteel bijna dage
lijks worden gekonfronteerd met berichten over af brokkelende welvaart enz., was daarvan 
in het aantal bezoekers niets te bemerken; er werden in totaal zo’n 475 overnachtingen 
geboekt!
De organisatoren kunnen terugzien op een zeer goed bezochte en uitstekend geslaagde 
konferentie; voor het vele door hen verrichte werk wil ik hen vanaf deze plaats hartelijk 
danken, en tevens de hoop uitspreken dat de 3-L.K. in deze vorm gehandhaafd mag 
blijven.
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Voor een dergelijk aantal bezoekers was nauwelijks plaats op "Hengelhoef” , zodat een ge
deelte elders de nacht moest doorbrengen. Overigens was ook dit goed geregeld en ik 
dacht dan ook niet dat dit aanleiding tot klachten had gegeven. De bungalows van het 
konferentieoord waren volledig bezet met de leden van onze grote kaktusfamilie, als altijd 
keurig schoon, en de rust die van dit bosrijke gebied uitgaat zal wel tot een goede nacht
rust hebben bijgedragen.
Na bonnetjes, lakens etc. in ontvangst te hebben genomen, bleef er net nog een half 
uurtje over om de doorlopende verkoopbeurs te bezichtigen, waar enorm veel planten aan
gevoerd waren; niet enkel kaktussen, ook andere vetplanten en zelfs Tillandsia’s.
Om 15.00 uur was er dan gelegenheid een gespreksgroep bij te wonen. Over de volgende 
onderwerpen werd gesproken:
- Kassenbouw, verwarming en isolatie;
- Hydrokultuur en voedingsstoffen;
- Bestrijdingsmiddelen;
- Notocactussen.
Zelf heb ik de lezing met dia’s over kassenbouw gevolgd, en men krijgt dan een goed beeld 
van de ontwikkeling in.deze bouw; niet enkel in Nederland maar ook in andere wereldde
len. De heer Uil vertelde ons over zijn werkwijze inzake het isoleren, en behaalde daardoor 
een besparing van 60% op zijn stookkosten, beslist geen kleinigheid.
Na de avondmaaltijd opende de heer Bourdoux in zijn kwaliteit van voorzitter der 3-L.K.- 
commissie de bijeenkomst met een welkomstwoord voor de aanwezigen, in het bijzonder 
voor de voorzitster van de Poolse kaktusvereniging en de heer Lau. Daarna kwam dan het 
hoogtepunt van deze 3-L.K., de voordracht van de heer Lau over zijn reizen door Midden- 
en Zuid Amerika.
Door de grote deelname was het niet voor iedereen mogelijk de beelden goed te zien, 
achter uit de zaal werden hierover wel enkele klachten gehoord.
Overigens een bijzonder interessante voordracht, die ons naast onze planten ook een goed 
beeld gaf van leven en werken van Dr. Lau in Mexico, waarvoor we slechts een diepe 
bewondering kunnen hebben. Teneinde zijn Indiaande kinderen te kunnen geven wat nodig 
is, werden in de pauze kaktuszaden verkocht aan de liefhebbers. Voor hen die met het 
werk van hem onbekend zijn wil ik hier even opmerken dat alles moet worden bekostigd uit 
de opbrengst van zaden en bijdragen uit Europa; hij krijgt geen subsidie van de Mexi
caanse regering!
Om 21.30 uur kwam dan nog een voordracht van de heer Robert uit Frankrijk, met beelden 
over de bloemenpracht in Zuid-Afrika. Eerlijk gezegd vond ik deze wat teleurstellend 
omdat er bijna enkel planten uit een Nurserie werden getoond, en de muziek wel wat erg 
hard over kwam, zodat het gesproken woord meestal niet te verstaan was. Wel wil ik hier 
even bij opmerken dat ik - afgaande op de titel van de lezing - dia’s had verwacht van bijv. 
stapelia-achtigen, lithops, conophytums etc., wat dus voor mij persoonlijk een teleurstel
ling was.
De avond werd als gewoonlijk onder het genot van een biertje of een glas wijn met oude en

DER KAKTEENLADEN hobbybenodigdheden
Verzendhandel Vakliteratuur

Herfstaanbieding: Ruimte en grondverwarmingskabel, dubbel geïsoleerd, met daar
bij een niet verwarmbaar aansluitstuk van 4 m. 220V.

9 m/135 W met 4 m aansluitstuk DM 76,--
10 m/150 W met 4 m aansluitstuk DM 79,—
13,5 m/200 W met 4 m aansluitstuk DM 86,--
20 m/300 W met 4 m aansluitstuk DM105,--
30 m/500 W met 4 m aansluitstuk DM 139,-

Verwarmingsplaat
20 W/220 V, grootte 47x29 cm TÜV.-getest DM 48,-.

Kamerkasje met thermostaatgestuurde verwarming (56x38x29 cm), bewaterings-
systeem en beluchting; zeer stabiel, met glasheldere afdekkap DM 128,-

Alle prijzen met aftrek van 13% BTW en plus Porto en Verp. Levering tegen vooruitbetaling van de rekening.
Jörg Kopper Lockfinke7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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nieuwe kaktusvrienden doorgebracht, en er is dan zoveel te bespreken en er zijn zoveel 
herinneringen op te halen dat het sluitingstijd is voor je er erg in hebt!
De andere morgen net nog even een uurtje de tijd voor een wandeling in de prachtige om
geving, en na het uitstekende ontbijt en een bezoek aan de verkoopbeurs op naar de lezing 
van de heer Sterk uit de afdeling Eindhoven, over de ontwikkeling van de kaktus in al zijn 
vormen. Erg interessant en leerzaam, met goede en duidelijke dia’s.
Dan als laatste nog een lezing van de heer Rosenberger uit Duitsland over Tillandsia’s. 
Prachtige opnamen van eigen planten, een goede en duidelijke uitleg; de juistheid van de 
gegeven namen van sommige planten werd overigens door enkelen betwijfeld!
Na het middagmaal nog een uitgebreide ruil- en verkoopbeurs, en tevens de trekking van 
de tombola, die een ruime belangstelling genoot.
Tegen 15.00 uur vertrokken we uit Houthalen, met een tevreden gevoel terugblikkend op 
een zeer geslaagd weekend.
U zult vragen of alles vlekkeloos was, en niet voor verbetering vatbaar! Natuurlijk zijn er 
dingen die verbeterd kunnen worden; ik denk dan bijvoorbeeld aan de doorlopende ruil- en 
verkoopbeurs. Persoonlijk zou ik deze gedurende de lezingen graag gesloten zien. Ook 
wordt de grote zaal voor een dergelijk aantal bezoekers eigenlijk te klein, en is het voor hen 
die achterin zitten soms bezwaarlijk om een lezing goed te volgen. Ik betwijfel of de organi
serende commissie hier iets aan zal kunnen veranderen.
Al met al een hoogtepunt in het leven van een kaktusliefhebber, waar we degenen die dit 
hebben georganiseerd dankbaar voor moeten zijn, en hen vragen dit belangrijke werk voort 
te zetten, teneinde de 3-L.K. te maken tot hetgeen altijd de opzet is geweest: een trefpunt 
voor ieder die zich in de grote familie van liefhebbers thuis voelt!

Middelburg, oktober 1982 P. Dekker

OOK
Cactuskwekerij LAKERVELD

BEZUINIGT
alleen niet op het enorme assortiment, 
maar op de prijzen.
Profiteer ervan en kom eens gauw 
langs.

Lakerveld 89 Lexmond 
Tel.: 03474-1718

(tevens collecties te koop gevraagd)

Gespecialiseerd in
cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

BIBLIOTHEEK

Om het tijdschriftenbestand van onze bibliotheek zo compleet mogelijk te maken, zijn nog 
een aantal ontbrekende nummers nodig:
Journal of the Cactus and Succulent Society of America jrg. 1970 nr. 1.
Cactusvrienden jrg. 1978 nrs. 7-12, 1979, 1980, 1981 nrs. 1-3.
Arbeitskreis für Mammillaria-Freunde jrg. 1977 nrs. 2-6, 1980 nr. 3, 1981 nrs. 1-3.
Cactus and Succulent Journal of Great Britain jrg. 1975 nr. 1.
Journal of the Mammillaria Society jrg. 1974 nr. 2, 1975 nrs. 2-6, 1976-1981.
National Cactus and Succulent Journal of Gr. Br. jrg. 1970 nr. 4, 1974 nr. 1, 1980 nr. 4.
Wie kan de bibliotheek helpen aan één of meerdere van bovengenoemde ontbrekende tijd
schriften? Na overleg met de bibliothecaris zijn fotocopieèn ook van harte welkom.
Wie kan de bibliotheek helpen aan een snijapparaat voor boekblokken (te gebruiken voor 
het inbinden van tijdschriften en het repareren van kapot gelezen boeken)?
Gaarne contact opnemen met ondergetekende.

J.C.A. Magnin, 
bibliothecaris
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EVENEMENTEN 1983
12-15 me!
14 mei :
28 mei :
10 september:

Tentoonstelling Leuchtenbergia 
Goudse Cactusbeurs 
Algemene Vergadering te Ede 
Ruilbeurs van het Noorden.

AFDELINGSNIEUWS

PROGRAMMA’S 
Afd. Amersfoort
22 november : Mevr. Wisse over Mammillaria’s

Samenkomst: MAVO-school, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 19.45 
uur.

Afd. Amsterdam
19 november : Lezing door de heer Alsemgeest over Mexico 
17 december : Feestavond met loterij en kienen

Samenkomst: de Rietwijker, 3e Schinkelstraat 9, Amsterdam.

Afd. Arnhem
9 december : St. Nicolaasfeest

Samenkomst: Speeltuinver. Tuindorp, Floralaan 18, Wageningen.

Afd. Brabant-België
26 november : Lezing door de heer Beukelaers
17 december : Dia’s van de heer Roobaert en van eigen leden

Samenkomst: Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, Vil
voorde.

Afd. Dordrecht
2 december : Jaarafsluiting

Afd. Fryslan
14 december : Bingo/St. Nicolaasavond

Samenkomst: Hotel Reitsma, Hoek Schans/Fok, Heerenveen

Afd. Gouda
18 november : Lezing door de heer Hovens over Groei en Bloei in de volle grond 
16 december : Bingo-avond

Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen
18 november : Lezing door de heer Hofstee 
16 december : Jaarvergadering

Samenkomst: Hortus te Haren.

Afd. Den Helder
11 december : Bingo, dia’s over de Floralia en eigen dia’s

Samenkomst: Gemeentelijke Plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den 
Helder. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard
9 december : Lezing over cactussen

Samenkomst: Landbouwschool te Klaaswaal. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Leiden
18 november : Lezing door de heer Zonneveld over winterharde succulenten

Samenkomst: Lammenschansweg 40a, Leiden. Aanvang: 20.00 uur.
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Afd. Rijn- en Delfland
25 november : Lezing door de heer Alsemgeest over Mexico

Samenkomst: Kleindierencentrum, Ing. Zuiderpark, Den Haag. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Tilburg
14 december : Jaarvergadering

Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. IJsselstreek
26 november : Discussieavond te Goor
17 december : Algemene vergadering te Zutphen.

Afd. Zaanstreek
19 november : Themaavond Notocactussen 
17 december : Kienavond

Samenkomst: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam.

Afd. Zeeland
19 november : Bespreking Turbinicarpus en winterverzorging

Samenkomst: Herengracht 52, Middelburg. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Zwolle
25 november : Lezing door de heer Nijhuis over Tillandsia’s.

VIVOKA 1982

Vanaf zaterdat 27 november tot en met zondag 5 december a.s. wordt in de Vleeshal van 
het Stadhuis aan de Markt te Middelburg voor de zesde maal de bekende tentoonstelling 
gehouden, onder de naam "VIVOKA 1982".
Ze wordt georganiseerd door de afdeling Zeeland van "Succulenta", in samenwerking met 
de Middelburgse aquariumvereniging "Barbus Conchonius", en de Vlissingse vogelvereni
ging.
Openingstijden: dagelijks van 10.00-22.00 uur; ’s Zondags tot 18.00 uur.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,-  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
ü

Aanvulling plantenlijst 1982/83
DM DM

Coryphanta retusa 9,» - 14,-
Discocactus horstii O 15,- - 20,-
Echinocactus grusonii v. alba 60,- 65,-
Lobivia muhriae 10,- 13,-
Lobivla oxyalabastra 8,- 15,-
Melocactus oaxacensus 60,- 65,-
Notocactus rechensis O 8,- 9,-
Pseudolobvia aurea 3,- 15,-
Uebelmannia meninensis 25,- 50,-

meninensis v. rubra 25,- 50,-
pectinifera O 20,-
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VERSLAG RUILBEURS VAN HET NOORDEN

Zaterdag 11 september was het weer zover. Onze zaal in Zuidlaren was weer geheel gevuld 
met succulentenliefhebbers. Iedereen was voorzien van een plaats en voor enkele laat
komers werd nog snel een plaats gemaakt. De sfeer was gezellig en er werd goed gehan
deld. Alleen de duurdere soorten bleven iets achter.
Doch de opzet van het geheel, het bijeen brengen van cactusvrienden, was zeer geslaagd. 
De datum voor het volgend jaar is reeds vastgesteld op 10 september. Tot ziens.

L.J. van Duinen

Opgaven voor het Januarinummer moeten 
uiterlijk op 15 december bij mevr. Smit zijn. 
Leden van Succulenta hebben per jaar recht 
op één gratis advertentie in deze rubriek. 
Alleen advertenties de liefhebberij betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan stekjes 
van de volgende Euphorbia’s (tegen ver
goeding): E.arahaka Poiss. ex. Humb, et 
Leandri, E. cylindriflora Marn.-Lap. et Rauh 
var. cylindrifolia, E. cylindrifolia Marn-Lap. 
et Rauh ssp. tuberifera Rauh, E. decaryi 
Gui11., E. decorsei Drake, E. enterophora 
Drake, E. fiherenensis Poiss., E. francoissii 
Leandri, E. intisy Drake, E. laro Drake, E. 
leucodendron Drake, E. oncoclada Drake, 
E. plagiantha Drake, E. platyclada Rauh en 
E. stenoclada H.Baill. Richard Vervoorn, 
Beethovenstraat 90a, 1077 JN Amsterdam. 
Tel.: 020-715381.

Te koop: wegens beëindiging van mijn 
hobby ± 1500 cactussen. Vele soorten 
kleine bolcactussen, maar ook grotere. 
Liefst alles in één koop voor f 1400,— , maar 
andere oplossingen zijn mogelijk. P.J. 
Bouman, Zassenkamp 4, Bennekom. Tel.: 
08389-5979.

Gevraagd: stekken van winterharde vetplan
ten, sedum, sempervivum, enz. Ook alle 
soorten Saxifraga en (tuin)Euphorbia’s. 
Alles is welkom. Mevr. L. Goosen, Zuider 
Kerkedijk 158, 3079 PB Rotterdam.

Te koop: 10 Ansichtkaarten van een groep 
vetplanten krijgt U voor f 3,—  franco thuis
bezorgd. Bestellen s.v.p. bij de betaling per 
giro op nr. 473437. F. Hoogvliet, Bergweg 
14, 7242 ER Lochem.

Te koop: Curt Backeberg, Das Kakteen 
Lexikon vierde druk, als nieuw, prijs f 40,— . 
W. Jaarsma, Oosterbeek. Tel.: 085-332696.

Te koop: Aluminium muurserre met electr. 
verw. 1 jaar oud + cacteeën, ongeveer 100 
st. Tesamen: t 1500,— of apart, serre 
f 1200,-, planten f 300,-. Het liefst alles 
in één koop. W.M. Esser, Velsgoed 53, 
4841 EK Prinsenbeek. Tel.: 076-411823.

Aangeboden: vele soorten cactussen tegen 
hobby-prijzen. Alles uit eigen hobby-kwe- 
kerij. Wij vragen te koop: entstammen ± 
70 cm. J. Speycken, Maasstraat 12, Broek- 
huizenvorst. Tel.: 04763-1762.

Gevraagd: wie kan mij tegen vergoeding 
aan winterharde Opuntia soorten helpen? 
G. Hovingh-Grelling, Scheepswerfstraat 42, 
9501 NR Stadskanaal. Tel.: 05990-48510.
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15. Acanthocalycium klimpelianum, type 5, lege zaaddoos

16. Astrophytum capricorne, type 6, lege zaaddoos

1 7. Thrixanthocereus blossfeldiorum, type 6, lege zaaddoos

18 . Frai/ea asterioides, type 6, kiemend zaad 247



de gevallen de vertrouwde dorsale scheur en ook één zijdelingse scheur, 
die soms iets verder doorloopt. Meestal ontstaan er ook nog enkele kleine 
zijscheurtjes, maar die zijn van ondergeschikt belang. Ik heb type 6 
gesplitst, omdat Astrophytum  en Thrixanthocereus fylogenetisch ver van 
elkaar staan en alleen door paralelle evolutie (nl. naar windverspreidingsza- 
den) qua zaadvorm op elkaar lijken. Astrophytum  is waarschijnlijk verwant 
aan Epithelantha (vergelijk fig. 1E en 1L), waar de micropyle ook aan de 
buitenkant van het zaad gelegen is.
Tot het Thrixanthocereus-Xype behoren Frailea asterioides (foto 18), 
Gymnocalycium bodenbenderianum en waarschijnlijk ook de andere Frai- 
lea's en Gymnocalyciums met een dergelijke zaadvorm. De dorsale scheur 
blijft soms achterwege, omdat deze zaden zeer kleine embryo's hebben, 
die zich vaak ook wel door die ene zijdelingse scheur naar buiten kunnen 
werken. Merkwaardig is dat Matucana madisoniorum wel een operculum 
vormt (type 3) zonder dorsale scheur. Deze soort verraadt hierdoor zijn af
komst, want de andere Matucana's kiemen volgens het Cereus-type en 
hebben het Cereus-zaadtype (fig. 1 D, fig. 5). (slot volgt)
Kikkenstein 295, 1104 AM Amsterdam

Wat denkt u van... ( 3 5 )

Neolloydia odorata (Böd ) Backbg of Cum arinia  odorata (Knuth)
Buxb.

TH.M.W. NEUTELINGS

Dit opvallend grappige cactusje werd in 1 930 door Bödeker als Coryphan- 
tha odorata als een nieuwe soort ten doop gehouden. Maar omdat het 
weinig overeenkomst met de voornaamste kenmerken van dat geslacht 
heeft, werd er voor dit ene exemplaar een apart geslacht opgesteld, nl. Cu
marinia. Backeberg op zijn beurt bracht het onder in het geslacht Neolloy
dia, maar daarin neemt het ook wel een merkwaardig aparte plaats in. 
Odoratus betekent geurend en dit is afgeleid van het feit dat de geur gelijk 
zou zijn aan die van afgestorven Cumarinplanten.
Het niet hoog wordende plantje wordt 2 Vz cm in ó en vormt aan de voet 
spruiten, zodat dan op de duur een hele pol ervan ontstaat. De glanzend 
donkergroene tuberkels zijn rond van vorm, 1 cm lang en de areolen zijn 
witwollig, indien nog jong. Van de basis uit op de bovenzijde van de tuber- 
kel loopt een smaller wordende witwollige groef naar de areool. Het aantal 
randdoorns bedraagt 7-9. Ze zijn recht, staan spreidend, zijn helder wit 
met een donkerbruine punt, stijf, dun, en worden tot 1 1 mm lang. De mid- 
dendoorns zijn beduidend langer: 20-25 mm, 3-4 in aantal, alle voorzien 
van een haakvormige punt en donkerbruin getint.
De bloemen ontspruiten aan de voet op de bovenzijde van de tuberkels, zijn 
ca. 1 5 mm lang en 1 0 mm in ó en lichtcrème tot crèmeroze van kleur. Ze 
ruiken inderdaad enigszins. De bloei vangt al in april aan en gaat door tij
dens het hele groeiseizoen. Waarschijnlijk is naar mijn ervaring deze plant 
zelffertiel, want er ontstaan spontaan groene besvruchten, die zaden bevat
ten. In de vrije natuur komt het voor op een kalksteenachtige bodem en wel 
in holtes gevuld met humusrijke grond, op beschaduwde, vochtige plaat
sen, welke in de nabijheid van San Luis Potosf, Tamaulipas (Mexico) voor
komen.

248



Neolloydia odorata Foto van de schrijver

In cultuur biedt deze cactussoort geen bijzondere problemen, ook niet op 
de vensterbank, als hij tenminste niet op een te hete plaats staat. Als 
grondmengsel beveel ik aan: '/2 humusrijke potgrond, % grof zand en % 
leem of klei, eventueel met kleine kleikorrels er doorheen gemengd. Tijdens 
bestendig warm zonnig weer normaal water aan de voet van de pot toedie
nen. Het overwinteren moet droog geschieden, waarbij vrij lage temperatu
ren boven 0° C gemakkelijk verdragen worden. Bij kamercultuur tijdens het 
winterseizoen op en lichte, vorstvrije plek door wegzetten. Tijdens de groei 
zelf is deze cactus al dik tevreden met een matig zonnige plek.
Ja, dit is een merkwaardig plantje, dat ook via stekken gemakkelijk ver
meerderd kan worden. Uiterlijk lijkt het veel op een Mammillaria, welk idee 
door de gehaakte doorns wordt versterkt. Maar het hoort niet daartoe, 
evenmin tot de Coryphantha's. En zet men het naast andere Neolloydia's, 
dan is het ook daarbij een vreemde eend in de bijt. Voorts heeft het zich 
nog aardig buiten de discussies van de heren taxonomen e.a. weten te 
houden, getuige het feit dat in vele boeken en tijdschriften niet over dit cac
tusje, of hoogstens terloops, gerept wordt. Maar voor de ware liefhebber, 
ook voor de pas beginnende, beslist een aanwinst.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Een bijdrage over Pilosocereus pachycladus Ritter 1979

PIERRE BRAUN

Tot de meest imposante verschijningen van de Braziliaanse cactusflora 
hoort zonder enige twijfel Pilosocereus pachycladus ( = dikstammig), wel
ke door Buxbaum tot het geslacht Pseudopilocereus wordt gerekend. Al in



Tekening A: areo/en, links zijaanzicht, rechts aanzicht 

Tekening B: bloem, links buitenaanzicht, rechts lengtedoorsnede

\\
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REM foto 1: zaad van P. pachycladus, leg. L. Horst 1981, HJ421, van groeiplaats 63x vergroot, hoek 
30°, 30 kV, originele grootte 10x10 cm

REMfoto 2: zaad van Pilosocereus HU421, leg. L. Horst 1981, van groeiplaats 85x vergroot, hoek 40°, 
30 kV, originele grootte 10x10 cm
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1 964 werd deze soort door Ritter (FR 1 223) in zuidelijk Bahia ontdekt. Ook 
Werderman (in 1 932) en Buining en Horst (sinds 1 966 meermalen) be
zochten deze streek, zonder echter deze soort te hebben waargenomen. 
'Wat evenwel gemakkelijk te begrijpen is, als men het onoverzichtelijk grote 
aantal van in het zuiden van Bahia voorkomende blauwgerijpte exemplaren 
van Pseudopilo- en Pilosocereussen in aanmerking neemt. L. Horst verza
melde meermalen planten van deze soort onder nummer HU421 . Maar de
ze planten stammen uit de streek rond Paramirim, een groeiplaats die be
duidend meer naar het noordoosten ligt. Ritter trof de soort overwegend 
aan bij Urandi, zuidwaarts tot bij Janauba in Minas Gerais en noordelijk tot 
Riacho de Santana.
Ik stelde deze soort vast ten zuiden van Bom Jesus de Lapa, overwegend 
in de omgeving van Caetite, Urandi, Guanambi, in Minas Gerais tot achter 
Porteirihna. Op de meest noordelijke groeiplaatsen aan de westzijde van de 
Sera do Espinhaco vindt men de op leeftijd boomvormig wordende ce- 
reeën, op zichzelf staand in diepere ravijnen. Sterk gemeden worden de 
koelere bergruggen, waar reeds de oostelijke uitlopers van de Campo 
Cerrado-vegetatie vallen waar te nemen. Hier is het een overwegend
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graslandschap met kruiden, Velloziasoorten, laag struikgewas en sterk geï
soleerd staande boompartijen. In de lagere en meer zuidelijke streken krijgt 
de struik- en bergcatinga meer de overhand. En hier nemen de cactus
bestanden weer duidelijk toe. Verder registreren we hier Melastomatoceën, 
Anacardiaceeën, Bombaceeën, verschillende boomvormige en struikachti
ge Leguminosen, Solanaceeën, Turneraceeën, Jatropha, Manihot en Cro
ton. Op rotsige plekken domineren Cactaceeën zoals Melocactus, Opuntia, 
Peireskia, Arrojadoa, Coleocephalocereus, Zehntnerella en Bromeliaceeën 
zoals bijvoorbeeld Hohenbergia en Neoglazovia. In de struiken groeit 777- 
landsia loliacea Mart Pllosocereus pachycladus schuwt ook deze open 
plekken en groeit meer tussen het struikgewas of aan de rand van zulke 
rotsachtige plekken.
P. pachycladus wordt enige meters hoog, vertakt zich spaarzaam op halve 
hoogte en wordt tot 1 4 cm dik. De opperhuid is opvallend lichtblauw en 
vormt een fraai contrast met de witte beharing van de pseudocephalia. De
ze laatste lopen over iedere rib, bepaald door de bijelkaar gekomen areolen, 
bandvormig neerwaarts en geven de planten a.h.w. een bijna doornloos 
aanzien.
De van buiten groene, van binnen witte, in de nacht bloeiende bloemen zijn 
betrekkelijk klein en onaanzienlijk, maar verschijnen evenwel in groten geta
le. Op een kop kon ik meer dan 30 gelijktijdig geopende bloemen tellen. 
Zoals ook Ritter (1 97 9) vermeldt verkleurt de bloemwand na het doorsnij
den direct tot bruin, zodat een foto of een conservering in alcohol direct na 
het doorsnijden dient te geschieden.
Omdat de bloemen op de groeiplaats van Paramirim duidelijk afwijken van 
Ritters gegevens, worden diens opgaven tussen haakjes met de door mij 
vastgestelde gegevens weergegeven: Bloem 57 mm lang (60-7 5 mm), 28 
mm breed (35 mm), buisvormig (trechtervormig). Pericarpel 1 5 mm lang 
(8-10 mm), 12 mm breed, (grijsgroen) giftig groen, met ca. 6 zeer kleine 
schubben. Receptaculum 40 mm lang (22-30 mm), 22 mm breed (7 
mm), olijfgroen, met zeer onbeduidende 2 mm lange en idem brede spitse 
schubjes, overigens kale vlezige wand. Overgangsbladen ovaal tot rond 
aan de punt, in twee rijen, onderste rij met een meer uitgesproken punt, al
le tot 8 mm breed, 6 mm lang, roodachtig aangelopen. Buitenste perianth- 
bladen 6 mm breed, 9 mm lang, aan de rand bijna doorzichtig, in het mid
den donkergroen gekleurd, vlezig, aan de rand soms licht getand, ovaal
rond aan de punt, met brede bladvoet (bruinig groen gekleurd). Binnenste 
perianthbladen ovaal, witgroen, soms aan de punt met veel franjes, in het 
midden geelgroen, 5 mm breed (5-10 mm), 7 mm lang (12-17 mm), 
sterk buitenwaarts gebogen. Basale meeldraden niet vergroeid; zaadholte 
vlakrond, 9 mm breed, 6 mm lang; zaadbeginsels wandstandig; nectarka- 
mer 1 6 mm lang (20 mm), 1 0 mm breed (7-1 0 mm), 1 3 mm lange nec- 
tarklieren, wandstandig, gegroefd; nectarkamer ovaal, naar boven ver
smald door ringvormige verdikking van de receptaculumwand. Deze is 4 
mm dik op deze plaats. Stamper 42 mm lang (50-55 mm), 2 mm dik, 
groenigwit, met 10 stempellobben. (De tussen haakjes staande gegeven 
zijn dus van Ritter).
Voor de zaden geeft Ritter de volgende afmetingen op: "Ca. 2,4 mm lang,
1,4 mm breed, 1 mm dik, aan de buikzijde enigszins gekerfd, testa zwart, 
glanzend, fijn vlak en verlopend geknobbeld, hilum scheef, ovaal, verdiept, 
met grote micropyle". Met betrekking tot de Paramirimexemplaren komen 
die afmetingen niet overeen. Deze zaden zijn slechts 2 mm lang, iets meer 
dan 1 mm breed en minder dan 1 mm dik. Zaden met het veldnummer
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HU421 vertonen geen verschil. Zoals de electronenmicroscopische raste- 
ropnamen aantonen kloppen Ritters verdere opgaven; derhalve blijkt dat 
het hilum-micropylegedeelte sleutelgatvormig is. Op de zijden is het zaad 
afgevlakt. De cellen staan in rijen langs het ruggedeelte, aan de hilummi- 
cropylezoom staan deze onregelmatig. In dit gebied zijn de cellen ook klei
ner, de grootste testacellen bevinden zich op de rug-hoofdzijde. De testa- 
cellen zijn overwegend van gelijke doorsnee, ca. achthoekig, vlak tot licht 
bolvormig in de buurt van de rugkam. Op deze zijkanten zijn de cellen zeer 
onregelmatig gerangschikt, gedeeltelijk zijn de celgrenzen bijna geheel op
gelost, mogelijk door drukinwerking. De antiklinen verlopen recht en zijn in 
de regel licht verzonken, maar kunnen op de zijzijden ook licht verheven 
zijn. De celhoeken zijn gatvormig verzonken. Een cuticulair vouwmodel 
bestaat normaal gesproken niet, maar kan zwak bij gelegenheid op de anti
klinen voorkomen.

Literatuur:

Ritter, F., Ka kt een in Südamerika I, Spangenberg 1979 

Hauptstrasse 83, 5020 Frechen 1, B.R.D.

Vertaling: Th Neutelings/J. Defesche

J. Claesen, Eendekkerlaan 22, 
St. Pieters-Woluwe, België
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T IJD S C H R IFT E N

Internoto 3 (1): 1 -2 2 , 1 9 8 2
De redakteur opent met enkele mededelingen waarvan de belangrijkste is, dat er voortaan ook 
Engelstalige bijdragen in het tijdschrift kunnen worden opgenomen. Deze zullen vergezeld gaan 
van een Duitse samenvatting, zoals de Duitstalige artikelen een Engelse samenvatting zullen 
meekrijgen. J. Theunissen doet een voorstel om een algemeen systeem in te voeren om niet 
gedetermineerde planten te kenmerken. R. Havlicek stelt enkele oude Frid-planten voor; van 
dezelfde auteur is de aanvang van een langere publicatie over de groep der uebelmannianae. 
De leden worden opgeroepen om hun plantenlijsten in te zenden voor de plantenactie 1 982. 
W. Abraham stelt d« oorzaken van de wisseling van het "1 0 0 0  korrel-volume" ter discussie.

Internoto  3 12): 2 3 -5 2 , 1 9 8 2
Opvallend is allereerst de uitbreiding van het aantal bladzijden. Dit is mede toe te schrijven aan 
het opnemen van 2 bladzijden zwartwit foto's naast de gebruikelijke kleurenfoto. Dit nummer 
wordt geopend met de nieuwbeschrijving van Notocactus ferrugineus R. Havlicek zet zijn 
verhandeling over de uebelmannianae voort. In woord en beeld stelt W. Abraham een tweetal 
vondsten van H. Schlosser voor. Aan de hand van een lange reeks oude publicaties vangt J. 
Theunissen aan met de bewijsvoering dat N. caespitosus en N. minimus duidelijk afzonderlijke 
soorten zijn en geen synoniemen. Th. Engel verklaart enkele biologische grondbegrippen die in 
de litteratuur over cactussen gebruikt plegen te worden. Het nummer sluit af met een eerste 
aanvulling op de litteratuurlijst Notocactus 2 van J. Theunissen.

In ternoto  3 13): 53  - 8 2 , 1 9 8 2
R. Havlicek sluit zijn overzicht van de groep Uebelmannianae af met enkele conclusies en 
doorndiagrammen. K.H. Prestlé plaatst enkele opmerkingen bij N. ferrugineus G. Schater be
licht de Brasilicactus uit de omgeving van Vacaria, HU 39. Voor de zaadactie 1 982 /83  wordt 
de aandacht gevraagd door S. Theunissen terwijl W.R. Abraham enige toelichting geeft bij fo
to's van 2 vondsten van H. Schlosser. De bijdrage van S. Theunissen waarin hij het bewijs le
vert dat N. minimus en N. caespitosus geen synoniemen zijn wordt afgesloten, terwijl dezelf
de auteur eveneens aan de hand van oude literatuur de juistheid van de naam N. apricus in 
twijfel trekt. R. Weser komt tot de slotsom, dat het zaad van N. werdermannianus verwant
schap vertoont met dat van de setacei, scopanae en herterianae Tenslotte doet Th. Engel 
een voorstel voor een alternatieve beschutte verzameling.

S/ef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 RR Oud-Gastei

Cactus and Succulent Journal (U .S .), vol. 5 4 , no. 1, Jan.-Febr. 1 9 8 2
M. Kimnach geeft de eerste beschrijving van Selenicereus innesii, afkomstig van het eiland St. 
Vincent (W.I.). Deze soort bloeit met naast normale, ook met alleen vrouwelijke bloemen, zelfs 
zonder rudimentaire meeldraden. Dit type bloem opent zich in het geheel niet; alleen de stem
pel schuift naar buiten. De originele groeiplaats is door een vulkaaneruptie in 1979 verloren 
gegaan. Misschien dat deze nieuwe soort toch nog een overlevingskans gevonden heeft. In de 
Latijnse diagnose zijn vrucht noch zaad omschreven. L. Lippold verschaft de lezer een lijst met 
kleinblijvende Aloë's met bijbehorende zwartwitfoto's, welke voor tuincultuur in aanmerking 
komen. D. Cote is toe aan deel 2 van haar reisverslag over de Californische woestijnen. Dit 
maval gaat het over de Coloradowoestijn. G. Rowley behandelt de originele beschrijving van 
Fric over Obregonia denegrii. Volgens huidige inzichten (o m. van Rowley en Hunt) is deze 
cactussoort, te zamen met de leden van het geslacht Turbinicarpus inclusief Normanbokea, 
ondergebracht in het geslacht Strombocactus. A. Lau brengt de nieuwe beschrijving van 
Echinocereus schwarzii, gevonden bij Guanacevi en bij Canatlan, in de staat Durango. J. Pil- 
beam vraagt in woord en beeld aandacht voor Mammillaria longiflora. In deel 1 7 van zijn reis
verslag door Zuid-Amerika treffen wij A. Lau in Bolivië aan. De aandacht wordt ondermeer ge
vestigd op diverse vindplaatsen van Weingartia-, Sulcorebutia- en Parodiasoorlen Wat dat 
laatste geslacht aangaat, verzet Lau zich tegen F. Brandt (n.a.v. Parodia laui Brandt), die het 
volgens hem presteerde om uit één zending van één Parodiasoort van dezelfde populatie af
komstig, drie verschillende nieuwe beschrijvingen het licht te doen zien. Dit temeer omdat al
leen hij en Fr. Ritter daadwerkelijk op de vindplaatsen geweest waren.

Cactus and Succulent Journal (U .S .), vol. 5 4 , no. 2 , M ar.-A pr. 1 9 8 2
De omslag van dit nummer gaat getooid met een waterverfvoorstelling van Euphorbia splen
dens. D. Hardy en R. LaFon kozen als onderwerp Adansonia digitata, oftewel de apebrood- 
boom. J. Pilbeam geeft een populair verhaal over Mammillaria spinosissima en Mamm. per-
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bella. P. Bruyns besteedt veel aandacht aan de Raphionacmesoonen, welke in het Pretoria- 
district voorkomen. W. en M. Clark geven verslag van een nieuw diameterrecord, dat zij vast
gesteld hebben bij de Idria columnaris, welke plant in Nedercalifornie voorkomt. En A. Lau is 
al toe aan de 13e aflevering van zijn reisverslag door Zuid-Amerika. C. Scott verrijkt het 
geslacht Haworthia met een nieuwe soort: Haworthia pehlemannieae, aangetroffen in de Gro
te Karoo. Ook C. Glass en R. Forster brengen iets nieuws, te weten Turbinicarpus schmiedic- 
keanus var. dickisoniae, gevonden bij Aramberri, Nuevo León. Over de bescherming van en 
de handel in cactusplanten wijdt E. Anderson een artikel.

Cactus and Succulent Journal (U .S .), 5 4  (3). M ay-June 1 9 8 2
J. Lavranos opent dit nummer met de publicatie van een nieuwe species, t.w. Huernia ingeae. 
In deel 2 over de Saguaro geven L. Mittich en J. Bruhn een uitvoerige litteratuurlijst. F. Katter- 
mann vraagt aandacht voor Pyrrhocactus garaventai die hij tijdens een reis door Chili aantrof. 
A. Stabler geeft zijn cactusreiservaringen weer n.a.v. een bezoek aan het eiland Ste. Croix 
(V.S. Maagdeneilanden). Nog een reisverslag, nu deel 3 van D. Cote over haar bezoek aan de 
Californische woestijnen. Ch. Everson schrijft een artikel over Aporocactus en hybriden ervan. 
Reisverslagen zijn goed vertegenwoordigd in dit tijdschrift, want A. Lau ontbreekt hierin ook 
niet, dankzij zijn 1 9e aflevering uit zijn Zuidamerikaanse logboek. F. Dotort houdt zich bezig 
met het kweken van succulente Euphorbia's in zijn tuin. En met succes, volgens de foto's. W. 
& K. Goetz geven een bijdrage over de mesemsoort Maughaniella luckhoffii Ook ditmaal 
weer een nieuwe cactusspecies, beschreven door L. Bremer en wel Coryphantha pusilliflora, 
afkomstig uit de staat Coahuila, nogal lijkend op Cor. pseudoechinus

The Journal of the M am m illa ria  Society, Vol. X X II, nr. 1, Febr. 1 9 8 2
Bij dit nummer is een losse zaadlijst bijgevoegd en B. Maddams bespreekt in dit nummer alle 
aangeboden zadentypes nog eens min of meer uitvoerig. J. Pilbeam behandelt als gebruikelijk 
een viertal Mammillariasoorten, waarvan elk met een zwarwit foto. Plet betreft M. varieaculea- 
ta, M. chionocephala, M. petrophila en M. mainiae. R. Holt geeft zijn winterervaringen met 
zijn Mammillaria's weer. Brieven van lezers besluiten dit nummer.

The Journal of the M am m illa ria  Society, vol. X X II, nr. 2 , April 1 9 8 2
W. Maddams behandelt de soorten Mammillaria's e.a., welke in de bijgaande, aanvullende 
zaadlijst worden aangeboden. Dezelfde schrijver geeft zijn kaservaringen weer. J. Pilbeam 
schrijft over Mamm. laui, idem fa. subducta, idem fa. dasyacantha en Mamm. mleheana, 
met van elk een zwartwitplaat. W. Tjaden en Th. Plartweg vragen aandacht voor Mamm. seni
lis.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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W at denkt U van ... ( 3 6 )

Gymnocalycium hyptiacanthum (Lem.) Br. & R.

Th.M.W. NEUTELINGS

Deze fraai geelbloeiende soort werd reeds in 1 839 door Lemaire beschre
ven, de bespreking van de bloem werd echter daarin achterwege gelaten. 
Dit feit heeft in de loop van de cactusgeschiedenis veel problemen opgele
verd. De hoofdoorzaak is toch wel gelegen in de omstandigheid, dat de be- 
doorning van deze cactussoort zo ontzettend variabel is. Op één stand
plaats treft men bij elkaar exemplaren aan, waarvan de bedoorning onder
ling verschillend is. Dan valt het te begrijpen dat daardoor de nodige ver
warringen ontstaan. En zeker vroeger, toen door plantenverzamelaars do
zen vol naar Europa verscheept werden, waarvan de inhoud door ijverige 
liefhebbers op naam gesteld en beschreven werden. Een kenmerkende 
eigenschap van deze soort is wel de donkergroene tot blauwachtig zwarte 
kleur van het plantelichaam, waarvan de meestal 10 ribben vrij laag zijn. 
Mijn exemplaar meet 5 cm hoog en 5 '/2 cm 0 en heeft precies 10 ribben. 
Het aantal randdoorns bedraagt per areool 5, 7, 9 of 1 1 stuks, plus af en 
toe een middendoorn. Deze doorns zijn dun, stijf, geelkleurig of grijswit, 
aan de voet en aan de punt roodachtig. Ze kunnen recht of gebogen zijn en 
de lengte varieert tot ongeveer 10 mm, soms nog iets langer. De bedoor
ning heeft aanleiding gegeven tot de soortnaam: hypti-acanthum, wat bete
kent: klauwachtig bedoornd. Zeker geen originele naamgeving, want we 
kunnen zonder enige moeite en fantasie andere Gymnosoorten bedenken, 
die echt wel eerder voor een dergelijk predicaat in aanmerking zouden kun
nen komen.
Merkwaardig dat deze uitbundige bloeier zo weinig aangeboden wordt. De 
schitterende, lichtgele bloemen kunnen een lengte en 0 van ca. 50 mm 
bereiken. De buitenkant van de bloemdekbladen, dus de onderkant van de 
geopende bloem, heeft een bruinrode streep. Het is, net als voor het me
rendeel van de Gymno's geldt, een gemakkelijk te kweken soort. Zelfs voor 
de prille beginner een exemplaar dat haast niet stuk te krijgen is. Mijn 
exemplaar is aan de voet sterk aan het spruiten. Die zijscheuten schieten 
zeer snel wortel, hetgeen meestal nog aan de moederplant gebeurt. En ook 
die jonge spruiten zijn al direct bloeibaar.
Het vaderland is Uruguay, waar het vele groeiplaatsen kent. Het grote ver
spreidingsgebied alsmede de sterke wisseling in bedoorning binnen de 
soort heeft aanleiding gegeven tot taxonomische puzzels. Zo heeft Schu- 
mann de geelbloeiende Gymnocalycium leeanum gelijk gestela met onze 
Gymno. De eerstgenoemde komt ook uit Uruguay en uit het aangrenzende 
deel van Argentinië. Maar het aantal ribben is groter en de vorm van de 
knobbels afwijkend. En dan is er nog de eveneens geelbloeiende Gymno
calycium netrelianum, die door Backeberg als identiek aan G. leeanum ge
zien werd. Andere deskundigen zien G. netrelianum slechts als een varië
teit van G. leeanum.
Weer andere geelbloeiende Gymno's zijn: Gymnocal. andreae, G. urugu- 
ayense en G., guerkeanum. De eerste komt uit Argentinië, de tweede uit, 
zoals de soortnaam het al aangeeft, Uruguay en de laatste uit de 
grensstreek van Uruguay/Brazilië. Verder hebben we nog G. artigas als 
geelbloeiend exemplaar, nauwverwant of misschien identiek aan G. urugu-
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ayense.

Tussen al die met witte en roze bloemen bloeiende soorten, die overwe
gend het bloemkarakter in dit geslacht bepalen, zijn die geelbloemige 
exemplaren, die al zeer vroeg in het voorjaar kunnen bloeien, een welkome 
afwisseling. En het is een uitdaging om als liefhebbende leek nu zelf eens 
vast te stellen, wat de kenmerkende verschillen tussen al die soorten zijn. 
En..., enige hebben ook nog beschreven variëteiten! Ook daarover zijn en 
worden de nodige discussies gevoerd!
Een interessante groep, die geelbloeiers dus. We zagen reeds dat onze 
hyptiacanthum  een gemakkelijke soort is. Dat geldt voor al die geelbloeien- 
de soorten. Op de vensterbank doen ze het voortreffelijk tot en met het 
bloeien toe, mits men er maar voor zorgt, dat het achter het glas niet te 
warm wordt (luchten!). Droog en koel overwinteren in de kas is ook al geen 
probleem. Op warme dagen in februari en in maart nevel ik ze af en toe. 
Dat bevordert bijzonder goed de knopvorming. En als het weer in de 2e 
helft van maart vrij stabiel zonnig is, krijgen de Gymno's al het eerste water 
toegediend. Weliswaar natuurlijk voorzichtig aan. Maar dan is de knopont- 
wikkeling al volop aan de gang. En voor degenen die eindelijk eens met het 
zaaien een aanvang wil nemen, met Gymno's gaat dat uitstekend.
Ik hoop dat dit verhaal enige mensen zal inspireren zich te verdiepen in de
ze categorie van geelbloeiers. Alle soorten staan hier bij elkaar. En in onze 
Succulentabibliotheek is ongetwijfeld het werkje "Gymnocalcycium" van 
E.W. Putnam aanwezig (Engelstalig). Het is ook te bestellen bij: National 
Cactus & Succulent Society, 1 9 Crabtree Road, Botley, Oxford 0X2 9DU, 
Engeland. (Besproken in Succulenta 58:9, 231-2 (1 979).

Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

Een vetplantje voor het raam (9)

Aloe jucunda Reynolds, Aloë hemmingii Reynolds et Bally en Aloë so- 
maliensis W. Watson

W. STERK

Deze Aloësoorten zijn alle uit Noord-Somalië afkomstig en met elkaar ver
want. Bij dezelfde groep rekent Reynolds nog een zestal soorten die hier 
zelden of nooit in verzamelingen worden aangetroffen.
Dit op een na, Aloë jacksonii Reynolds. Deze soort, die misschien in deze 
groep niet thuishoort, wordt nog wel eens aangetroffen. Als die bij mij wil 
bloeien kom ik er nog eens op terug. Aloe jucunda is een klein plantje van 
slechts 8-9 cm ê. De blaadjes zijn lichtgroen tot witachtig gevlekt en don
kergroen, soms naar roodbruin verkleurend. Na enkele jaren vormen zich 
onderaan enkele spruiten, waardoor vermeerdering goed mogelijk is. Ik heb 
ook planten die uit zaad afkomstig zijn, zodat ik, als ze zo vriendelijk zijn te
gelijk te bloeien, zelf zaad kan winnen en dit ook al gedaan heb. Mijn eerste 
zaailingen, uit gekocht zaad, zijn donkergroen. Het eerste plantje dat ik als 
stek kreeg wordt ook op een licht beschaduwde plaats roodachtig.
Ik heb in 1 980 zaad geoogst. De zaailingen zijn wat duidelijker gevlekt en 
lijken daardoor wat meer op Aloë hemmingii. De plantjes zijn nog wat te
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Aloë jucunda?
Kan een kleine vorm 
zijn van A. somaliensis, 
mogelijk ook A. 
hemmingii o f zelfs 
A. jucunda x somaliensis.

Foto van de schrijver

klein om goed te zien wat het zal worden. Wel zijn ze zeer gelijkvormig, 
wat voor mij altijd een geruststelling is.
Ongewenste bestuiving is in mijn kas, waar meestal niet allerhande Aloë- 
soorten tegelijk bloeien, zelden voorkomend. Als ik wil zaaien, bestuif ik zelf. 
Natuurlijk is het bijna nooit zeker dat de ouderplanten helemaal zuiver zijn. 
Importen van Aloësoorten komen bijna niet voor en ook dan weten we nog 
bijna nooit zeker waar ze vandaan komen. Wat ook bij deze tamelijk zeldza
me soorten niet te overzien is, is hoe groot de verschillen binnen de soort 
zijn. Als ik de beschrijving en de afbeeldingen van Aloë hemmingii Rey
nolds et Bally bekijk, dan lijkt mij dit een wat vergrote vorm van de eerste 
soort.
De bloemen zijn van een kleur die men wel oud-roze noemt, met lichtere 
strepen. Volgens de afbeelding zijn de bloemen van Aloe jucunda langer 
en smaller, die van Aloë hemmingii breder en korter.
Volgens de beschrijving zijn de bloemen van Aloe jucunda 20 mm lang en 
7 mm breed, die van Aloë hemmingii 24 mm lang en 8 mm breed. Dit 
klopt niet met de daarbij staande afbeeldingen.
Aloë somaliensis is door W. Watson al in 1 899 beschreven. Dit is de 
grootste soort van deze groep met bladeren van 20 cm lang, bij de varië
teit marmorata Reynolds et Bally zelfs tot 40 cm. Bovendien is de bloeiwij- 
ze bij de eerste twee soorten niet vertakt. Aloë somaliensis heeft bloeiwij- 
zen die tot 80 cm hoog worden en sterk vertakken. Deze soort is dus in al
le delen veel groter. Als ik de planten in de verzamelingen zie, voldoet geen 
enkele geheel aan de beschrijving van de laatste soort. Onder de naam 
Aloë hemmingii heb ik geen planten gezien. Als ze ergens zijn zou ik het 
op prijs stellen dit te vernemen.
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Zowel onder de naam Aloe jucunda als Aloë somaliensis zien we planten 
die aan de beschrijving van deze soort voldoen. Behalve de zeer kleine 
plantjes die we kennen als Aloe jucunda is het meestal een allegaartje van 
planten, die nu eens onder de ene dan weer onder de andere naam staan, 
of geheel zonder naam. Het zijn altijd mooie plantjes die mooi bloeien, met 
bloemen van een heel kenmerkende aparte kleur. Ook deze soorten hebben 
evenals de meeste kleine Aloë's weinig betekenis voor de handel zodat ze 
zelden te koop zijn en ook zaden zijn helaas moeilijk verkrijgbaar. Als ik de 
zaadaanbiedingen bekijk, staan daar meestal veel soorten in die veel te 
groot worden. Waarschijnlijk geven de kleinblijvende soorten meestal veel 
te weinig zaad om een lonende hoeveelheid voor de handel op te leveren.
W evestraa t 8 9 , 5 7 0 8  A E  H e lm ond

Enkele kanttekeningen bij Malacocarpus fricii Arech

SJEF THEUNISSEN

Enkele maanden geleden ontving ik van de heer Havlióek het verzoek om 
een artikel van zijn hand over oude Frió-planten voor Succulenta te verta
len. Natuurlijk ging ik graag op dit verzoek in, temeer omdat het over een 
nauwelijks bekende Notocactus ging, te weten de in 1 905 beschreven 
Echinocactus fricii. Bij het vertalen vielen mij enkele dingen op die nadere 
toelichting behoefden, om welke reden ik om opheldering vroeg bij de heer 
Havlicek. Enerzijds door het lange uitblijven van het antwoord en anderzijds 
door het snelle opnemen van het artikel in Succulenta bleef er geen andere 
mogelijkheid open om te reageren dan het plaatsen van enkele kanttekenin- 
gen.
Zoals in het artikel is vermeld, werd M. fric ii door Fric gevonden tijdens zijn 
eerste reis naar Uruguay in het begin van deze eeuw. Helaas werden er 
slechts weinige exemplaren gevonden, die hun weg vonden naar botani
sche tuinen. Hier ligt al meteen de verklaring voor het feit, dat deze soort 
geen grote verspreiding vond.
De beschrijving van Arechavaleta spreekt van een plant met een doorsnee 
van 6 cm. Afbeelding XXV van de Flora Uruguaya 1905 laat een exem
plaar zien, waarop alle kenmerken vrij goed naar voren springen. Onder de 
afbeelding staat vermeld, dat de opname ongeveer de werkelijke grootte 
weergeeft. Neemt men dan de meetlat, dan blijkt dit exemplaar een door
snee van ruim 1 0 cm te hebben... Zonder twijfel echter is het een zeer op
vallende verschijning onder de Malacocarpussen met een habitus, die ge
heel afwijkt van wat er tot op dat moment aan dit subgenus (=  onder
geslacht) bekend was. Het is dus zéér begrijpelijk, dat Frans de Laet in 
1919 aan Frió, toen die zijn tweede reis ging ondernemen, verzocht om 
hem van deze soort een lading te sturen.
Uit het verhaal in Succulenta 1 982,  blz. 1 1 3 blijkt dan (het is jammer dat 
daar geen letterlijk verslag van Fric zelf vertaald isI), dat Fric op een heel 
andere plaats, ver verwijderd van de vindplaats van M. fricii, 's nachts 
planten verzameld heeft, waarvan hij dacht dat het M. fric ii was. Het ligt 
dus voor de hand, dat hij deze planten onder de verkeerde naam M. fricii 
naar De Laet heeft gestuurd, die ze daarop natuurlijk ook onder de naam 
M. fricii heeft verkocht.
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Malacocarpus fricii Foto: Frit
(uit Succulenta 1953, blz. 21)

Pas vele maanden later ontdekte Frió zijn vergissing en zal toen De Laet 
ook verwittigd hebben. Het bleek dat Frib een vierdoornige vorm van M. 
sessiliflorus had gevonden, nl. M. tetracanthus. Gezien deze omstandig
heden lijkt het mij niet juist te schrijven: omdat echter M. tetracanthus 
moeilijk te verkopen was, verhandelde De Laet deze soort onder de naam 
M. fricii.
Het blijkt uitermate moeilijk om dergelijke, in feite onbekende planten te 
herkennen. Het lijkt logisch te beginnen bij het begin, dus de beschrijving 
en afbeelding bij Arechavaleta. De afbeelding laat al zien, dat daar de 
doorsnee aanzienlijk groter is dan in de beschrijving vermeld. De door de 
heer Havlióek aangehaalde vertaling van de originele beschrijving is slechts 
fragmentarisch, Arechavaleta gaf meer bijzonderheden dan op blz. 1 1 4 te 
lezen zijn. Dat echter de breedte van de bloem slechts 3 cm zou zijn, is bij 
Arechavaleta in het geheel niet terug te vinden. Daar staat immers uitslui
tend dat de bloemen ongeveer 3 cm lang zijn, hetgeen bij Noto's een vrij 
grote doorsnee van de bloem belooft. Ook is niet terug te vinden dat de 
doorns tegen de ribben aanliggen, er staat slechts: stralend gesteld.
In het artikel spreekt Havlicek over de "ook klein blijvende" M. tetracan
thus. De naam tetracanthus vinden we voor het eerst in het werk van Le- 
maire van 1 838. Daar wordt al gesproken over een plant met een omtrek 
van 20 duim, ongeveer 50 cm! Met een dergelijke omtrek correspondeert 
een doorsnee van ongeveer 1 5 cm! En ook al is de naam tetracanthus niet 
steeds erkend en duikt hij nu eens op als variëteit van M. sellowii en dan 
weer van M. sessiliflorus, er wordt toch gewezen op de in het oog sprin
gende habitus met de vier kleine, in kruisvorm gestelde, vrij stugge doorns. 
Van deze soort vinden we in "Notas sobre Cactaceas" van C. Osten op 
Plaat XII en XIII exemplaren met een diameter van minimaal 20 cm!
Een plant die ik onder de naam M. martinii enkele jaren geleden van een 
Tsjechische liefhebber ontving, en die totaal afwijkt van wat wij in West- 
Europa als Malocarpus kennen, toont sterke gelijkenis met foto 1 bij het ar
tikel van Havlicek. Zeer opvallend is wel het feit, dat bij deze plant de stem
pels reeds geruime tijd voor het opengaan van de bloemen zichtbaar zijn.
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Je zou denken, dat de bloembladeren onderontwikkeld zijn, maar die ko
men wat later tot ontwikkeling en vormen uiteindelijk toch een normale 
bloem. Deze plant heeft geen gelijkenis met tetracanthus, dus met de plant 
uit de Siërra de Tandil, die Fric als M. fricii naar De Laet stuurde.
Wat er achter de naam orthorachis steekt, is tot nu toe niet erg duidelijk. 
Zaailingen die ik daarvan heb zijn pas 2 jaar oud en dan valt er nog niet 
veel te zeggen. Voorzichtigheid lijkt geboden met de medeling dat K. Knize 
zaden van M. fricii heeft aangeboden onder nummer KK 135. De conclu
sie dringt zich op, dat dit wel goed zaad moet zijn omdat de verkoper in 
Zuid-Amerika woonachtig is en het dus wel ter plekke geoogst zal hebben. 
Het moge bekend zijn, dat ook handelskwekers in Zuid-Amerika hun zaden 
gedeeltelijk vanuit Europa betrekken.
Enige bevreemding wekt ook het feit, dat door Havlicek naar foto's verwe
zen wordt bij andere auteurs. Een verwijzing naar de afbeelding van M. fri
cii in de monografie van Dr. Schafer lijkt geheel overbodig, aangezien Ha
vlicek precies dezelfde foto gebruikt om zijn artikel te illustreren in Succu
lenta (foto 3). Bij Backeberg vinden we in Band III van die Cactaceae de af
beeldingen van 2 Malacocarpussen, die evenwel geen van beide M. fricii 
voorstellen. De bovenste afbeelding is waarschijnlijk M. erinaceus, terwijl 
de onderste wéér doet denken aan M. martinii, doch zeker niet aan M. fri
cii zoals Havlicek stelt. Is het ondanks dit alles toch mogelijk om een be
trouwbaar beeld te krijgen van M. friciil Het antwoord is al bijna 30 jaar 
geleden gegeven in ons eigen blad ''Succulenta''. Op blz. 21 van de jaar
gang 1 953 schrijft wijlen de heer Buining een bijdrage over deze plant. We 
vinden daar ook een uiterst betrouwbare afbeelding die uit het archief van 
Fric zelf stamt. Tussen de jaren 1935 en 1941 was er een zeer intensief 
briefcontact tussen Buining en Frië en de afbeelding in Succulenta moet 
dus zeer zeker als authentiek beschouwd worden. Deze afbeelding lijkt wel 
sterk op foto 3 in de bijdrage van Havliëek, de bedoorning is wat sierlijker 
en het aantal ribben is groter. Dezelfde afbeelding vinden we ook in 
Friciana-reeks nr. 50 op blz. 1 6. In hetzelfde nummer van deze reeks vin
den we op blz. 28 een afbeelding van een andere plant onder de naam 
Wigginsia ( = Malacocarpus) fricii, waarbij het evenwel de vraag is of de 
naamgeving hier klopt. Het blijft enorm moeilijk om aan de hand van vrij 
beknopte beschrijvingen, zelfs mét goed beeldmateriaal, een soort te deter
mineren, vooral als het om een soort gaat, die blijkens alle publicaties tot 
de zeldzaamheden behoort. En dat het een zeer mooie soort is, valt gemak
kelijk te zien aan de afbeeldingen waaruit tegelijk duidelijk wordt, dat het 
helemaal niet zo vreemd was, dat Arechavaleta aanvankelijk gedacht heeft 
met Discocactus te doen te hebben!

Literatuur:

R. Havliüek: Succulenta 61 (5): 111 -114 , 1982 
C. Lemaire: Cactacearum aliquot novarum etc. 1838, X 
J. Arechavaleta: Flora Uruguaya 244 , 1905 
A. Buining: Succulenta 32 (2): 21, 1953 
C. Osten: Notas sobre Cactóceas, Platen XII-XIII 
Z. Fleischer en B. Schütz: Friciana Vol. 50, 1 6 en 28 
G. Schafer: die Gattung Notocactus 51, 1980 
C. Backeberg: die Cactaceae III, tafel 1 20
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Morfologie en kieming van cactuszaden (Slot)

ROB BREGMAN

Type 7. Het Opuntia-type (foto 19).
Ik was even bang dat ik geen enkele Opuntia tot ontkiemen kon brengen, 
maar eindelijk na een behandeling met een pepsine-oplossing kiemden na 
3 maanden wachten 3 zaden van Corynopuntia clavata Verse zaden van 
Tephrocactus en Austrocylindropuntia, die door vrienden uit Peru waren 
meegebracht, zijn op het moment dat ik dit schrijf (febr. 1 982) na bijna 
een half jaar nog niet gekiemd. Het kiemingstype wijkt sterk af van de ove
rige typen door de bijzondere bouw van het zaad. Het is het enige kie
mingstype waarbij nooit een dorsale scheur ontstaat en waarbij een scheur 
door de micropyle ontstaat. De micropyle is immers de enige plek van het 
zaad die niet door de arillus wordt bedekt. Van hieruit ontstaan aan weers
zijden van het zaad scheuren die naar boven lopen.
Type 8. Het Homalocephala-type (foto 20).
Homalocephala heeft een primitief zaadtype (fig. 20). Het zaad is groot en 
boonvormig. De micropyle ligt gescheiden van het hilum en het perisperm 
is aanwezig. Er ontstaat één dorsale en één zijdelingse scheur, die vlak bo
ven de micropyle begint. Deze scheur loopt naar boven door, totdat deze 
de dorsale scheur treft. Het resultaat is dat een zijdelings deel van de testa 
wordt weggedrukt. Zo'n deel is dan wel een soort deksel, net als de testa- 
helft van type 5, maar men spreekt alleen van een operculum, wanneer de 
hilum-micropylaire zone afgesplitst wordt.
Type 9. Het Epithelantha-type (foto 21).
Epithelantha's hebben eigenaardige zaden (fig. 1 en 7). Aan de rugzijde is 
er een soort gleuf in de testa waarin de micropyle gelegen is. Het hilum is 
sterk ingezonken maar dit is geen gevolg van een funicular hump. Hetzelf
de is het geval bij Astrophytum. Bij kieming ontstaat slechts één scheur, 
de dorsale scheur die vanaf de gleuf naar boven loopt. Het embryo drukt 
tijdens de kieming de beide testahelften uitelkaar.
Type 10. Het Dolichothele-type (foto 22) en het Coryphantha-type
(foto 23).
Deze beide kiemingstypen verschillen alleen in het feit dat bij Dolichothele 
de dorsale scheur dwars door het hilum doorloopt naar de ventrale zijde en 
bij Coryphantha deze scheur in het hilum ophoudt. Waarschijnlijk is het 
Coryphantha-type afgeleid van het Dolichothele-type en niet andersom, 
omdat de Coryphantha met dit type (C. macromeris) een hoogontwikkeld 
zaadtype heeft (klein, nauwelijks gekromd, geen perisperm, zie fig. 3). De 
primitievere Coryphantha's kiemen volgens het Echinomastus-type waar
bij de dorsale scheur totaan het hilum loopt.
Type 11. Het Mammillaria-type (foto 24).
Bij dit type loopt de dorsale scheur langs het hilum en niet er doorheen zo
als bij type 10. De kiemingstypen 10 en 11 komen alleen voor bij 
Mammillaria-achtigen, dus ook bij Coryphantha, Escobaria en Coche- 
miea. Deze kiemingstypen komen doorelkaar voor, d.w.z. dat bij soorten 
met type 10 ook wel type 1 1 wordt aangetroffen en andersom.
In bijgevoegd schema zijn de verschillende kiemingstypen bij elkaar ge
bracht, zodanig dat er een zeker verband in zit en dat de fylogenie (=  af
stamming) er in tot uitdrukking komt. Wat de fylogenie betreft bestaan er in 
de Cactaceae nog veel onzekerheden. De deskundigen vliegen elkaar hier-
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omtrent voortdurend in de haren. Er wordt wel fylogenetisch onderzoek ge
daan, maar in veel opzichten blijft het bij gissingen.
We kunnen wel met zekerheid zeggen dat Pereskia de meest primitieve 
vertegenwoordiger is en daarom heb ik Pereskia helemaal links in het sche
ma gezet. Het is gebleken dat bij Pereskia de operculumvorming nog maar 
zwak ontwikkeld is.
Deze operculumvorming is in de loop der evolutie geperfectioneerd via de 
lijn 1a —2 —3 in het schema. De kiemingstypen 4, 5 en 6 zijn afgeleid van 
3. Type 4 is in wezen gelijk aan type 3, maar door reductie van de "funi- 
cular hump" ziet het operculum van type 4 er anders uit dan van type 3. 
Type 5 is ook een gereduceerde vorm van type 3. Waarom de zijdelingse 
scheur tot één zijde beperkt blijft en er dus geen operculum ontstaat, is mij 
(nog) niet duidelijk. Wel heb ik bemerkt dat bij de Melocactus-soorten met 
kiemingstype 5 meestal de cotylen het eerst naar buiten groeien in plaats 
van de wortel. Of dit voordelen biedt aan het jonge plantje, kan ik niet be
oordelen. Het lijkt eerder nadelig. Type 6 is wat Thrixanthocereus, Fraiiea 
en Gymnocalycium betreft ook een gemodificeerde vorm van type 3, als 
gevolg van een aan de wijze van verspreiding aangepaste zaadvorm.
Ook de lijn 1—9 — 6 (Pereskia - Epitheiantha - Astrophytum) is een ont
wikkeling naar de windverspreiding, maar deze heeft in Noord-Amerika 
plaats gevonden, in tegenstelling tot de lijn 3 - 6  (Cereus - Thrixanthoce
reus), die in Zuid-Amerika tot ontwikkeling is gekomen. Hier is dus weer 
sprake van het verschijnsel convergentie (=  oorspronkelijk verschillende 
vormen, die zich onder invloed van gelijke uitwendige omstandigheden tot 
éénzelfde vorm ontwikkelen), een verschijnsel dat in het plantenrijk alge
meen voorkomt. Waar de lijn 1—9 — 6 zijn oorsprong heeft, is nog een 
vraagteken. Het kan ook zijn dat Epitheiantha van Mexicaanse soorten zon
der operculum zoals Homaiocephaia (type 8) afstamt.
U ziet, nog problemen genoeg. Ik heb natuurlijk maar een beperkt aantal 
soorten onderzocht, omdat onderzoek van alle ca. 3000 cactussoorten 
veel te veel tijd zou vergen en omdat er een beperkt aanbod van zaden is. 
Veel soorten zijn gewoon niet verkrijgbaar.
De Mammillaria-gtoep heeft mij, nogal wat hoofdbrekens gekost. Deze 
groep stamt ongetwijfeld af van Noordamerikaanse geslachten, maar het 
was een groot probleem om deze groep in het schema op de juiste plaats 
te zetten. Het feit dat er enkele /Wamm/Y/ar/a-achtigen zijn die wel een oper
culum vormen (Mammillaria nana, Cochemiea setispina, Escobaria orcut- 
tii, Neolloydia odorata), rechtvaardigt de pijl tussen type 3 en type 10 en 
1 1. Tevens moet er een verbinding zijn met de geen operculum vormende 
Noordamerikaanse geslachten, zoals Homaiocephaia, vooral op basis van 
zaadmorfologie (o.a. de apart van het hilum liggende micropyle bij Cory- 
phantha en Homaiocephaia).
De lijn Pereskia-Opuntia (1—7) is aannemelijk door de overeenkomst in 
zaadvorm. Als we de arillus van het Opuntia-zaad zouden verwijderen, lijkt 
het Opuntia-zaaó sprekend op dat van Pereskia (fig. 1A, B). 
Samenvattend kan gezegd worden dat het kiemingsgedrag van zaden niet 
alleen interessant is om te bestuderen, maar ook informatie kan verschaf
fen omtrent verwantschappen tussen geslachten en aanpassingen aan een 
bepaalde wijze van zaadverspreiding. Naast de wijze van kieming is daar
voor kennis van de morfologie van het zaad onontbeerlijk. Daarom heb ik 
dit laatste aspekt vrij uitgebreid behandeld. Duidelijk is wel dat er nog veel 
valt te onderzoeken. Met name veldstudies zouden nog wel het één en an
der kunnen ophelderen. Helaas is dat maar voor enkelen weggelegd.
Ik hoop met dit artikel het belang van zaadstudies voor de systematiek van
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Foto 19 t/m 24. Voorbeelden van de verschillende kiemingstypen

19. Corynopuntia clavata, type 7, kiemend zaad

20. Homalocephala texensis, type 8, lege zaaddoos

21. Epithelantha micromeris, type 9, kiemend zaad
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VERENIGINGSNIEUWS DECEMBER 1982
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Rubingh, Valeriaanstraat 193, 3765 EN Soest.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Lucas Gasselstraat 52, 5246 CG Rosmalen.
Secretaris: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
2e Secretaresse: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom. Tel.: 08389-7551. 
Penningmeester: G.W. Leive, Prof. F. Andreaelaan 93, 3741 EK Baarn. Tel.: 02154-15645. Giro-rek.: 680596 
t.n.v. Succulenta te Baarn, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te 
Baarn. Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Baarn. 
Alg. Bestuurslid: J. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor le
den in België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f  45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 
135.

MAANDBLAD
Redacteur: J.H. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw. Tel.: 01658-1692.
2e Redacteur: Th. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Verenigingsnieuws: C.A.L. Bercht. Sluitingsdatum 15e van de maand voor het verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Mevr. J.M. Smit-Reesink. Sluitingsdatum: 15e van de maand voor het 
verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen. Katalogus f  1,50 te bestellen op girorek. 
1345616 t.n.v. J. Magnin.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: H.M.S. Mevissen, Dinantstraat 13, 4826 LH Breda. Tel.: 076-875076.
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

HET BOEK "DISCOCACTUS” DOOR A.F.H. BUINING
Het boek omvat 224 pagina's met 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaarten en 
twee sleutels tot de soorten. Te bestellen door storting van f  30,- op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta 
Buiningfonds, Rosmalen, onder vermelding van "Discoboek” .
De prijs van de Duitse versie is f  35,- (für Deutschland DM 35,-); de Engelse versie kost eveneens 
f  35,-(for Great Britain £ 7,-).

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
001 Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten. 3e Druk 1981. Prijs 

f  6,- per stuk. (Bij 10 of meer exemplaren f  4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs t  16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks f  13,- per stuk).
003 Verenigingsspeld in broche-vorm.
004 Verenigingsspeld als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk. (Bij 20 of meer stuks f  3,50 per stuk).
005 Affiche in vier-kleuren-druk voor veel doeleinden bruikbaar. Mag door de afdelingen doorverkocht 

worden voor 1 2,50/stuk. Prijs f 1,- per stuk. (In verband met de hoge kosten van verzending en 
verpakking is de prijs dan ook exclusief).

006 Ansichtkaarten per set van 10 met afbeeldingen van succulenten. Prijs t  2,50. (Bij 10 sets of 
meer f 2,- per set). Mogen door de afdelingen doorverkocht worden.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het totaal bedrag op girorek. 3742400 van 
Succulenta afd. Verkoop, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.
U kunt volstaan met het vermelden van het aantal en de artikelnummers.
Eventuele informatie wordt U gaarne verstrekt door Frans Maessen, tel. 04752-1995.

N.B. Alle artikelen kunnen tegen vermelde gereduceerde prijzen ook afgehaald worden.
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EVENEMENTEN

1983
12-15 mei : Tentoonstelling Leuchtenbergia
14 mei : Goudse Cactusbeurs
28 mei : Algemene Vergadering te Ede
10 sept. : Ruilbeurs van het Noorden

Programma Cactusflora Leuven
21 december : Dia-avond met discussie door de ABC (aktiegroep voor de bescherming van 

cactussen)
12 januari : De heer Wijnants over Siempervivums. Samenkomst: Prov. Inst. voor Tuin

en Landbouw, Mechelsevest, Leuven.

Programma Grusonia
14 januari : Jaaroverzicht door de heer Rosseel. Samenkomst: Zaal Vijverhof, Kort- 

rijkstraat, Tielt.

Programma Leuchtenbergia
16 december : Winterverzorging van succulenten. Samenkomst: Dienstencentrum,

Schoolstraat 44, Schilde. Aanvang: 19.30 uur.

AFDELINGSNIEUWS 

Afdeling Amersfoort
20 december Jaarvergadering. Samenkomst: MAVO-school, Verkeersweg 51, Harderwijk. 

Aanvang: 19.45 uur.

Afdeling Amsterdam
17 december : Feestavond met loterij en kienen. Samenkomst: De Rietwijker, 3e Schin-

kelstraat 9, Amsterdam.

Afdeling Brabant-België
17 december : Dia’s van de heer Roobaert en andere leden. Samenkomst: Hoger Rijks

instituut voor Tuinbouw, de Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Eindhoven
3 januari Jaarvergadering. Samenkomst: De Schalm, O.L. Vrouwedijk 31, Meerveld-

hoven. Aanvang 20.00 uur.

Afdeling Fryslan
14 december : Bingo/St. Nicolaasavond. Samenkomst: Hotel Reitsma, Hoek Schans/Fok, 

Heerenveen.

Afdeling Gouda
16 december : Bingo-avond. Samenkomst: Het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang 

20.00 uur

Afdeling Groningen
16 december Jaarvergadering. Samenkomst: Hortus te Haren.

Afdeling Hoekse Waard
13 januari Jaarvergadering en diapraatje door de heer Engels over kleine geslachten 

uit Noord-Amerika. Samenkomst: Landbouwschool te Klaaswaal.

Afdeling Nijmegen
13 december : Feestelijke bijeenkomst t.g.v. 500ste vergadering.

Afd. Rijn- en Delfland
17 december : Oliebollenavond met tombola. Samenkomst: Kleindierencentrum, Ingang 

Zuiderpark, Den Haag. Aanvang: 20.00 uur.
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Afdeling Tilburg
14 december : Jaarvergadering. Samenkomst: Kasteelhoeve, Hasseltstraat 256, Tilburg. 

Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Utrecht
13 december : Lezing door de heer Hovens over Brazilië.
10 januari Jaarvergadering

Afdeling IJsselstreek
17 december : Algemene Vergadering te Zutphen.

Afdeling Zaanstreek
17 december : Kienen. Samenkomst: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam.

Afdeling Zwolle
16 december : Lezing door de heer Hovens over cactussen op steenwol.

WIJZIGING SECRETARIAAT AFDELING NIJMEGEN
Het secretariaat van de afdeling Nijmegen wordt waargenomen door de heer A. Rutten, Azu- 
rietstraat 34, 6534 ZG Nijmegen.

Cactussen
Aloes Kees en Martine Bos
Tlllandslas andere succulenten
Uitzonderlijks boeken
Succulenten cactussen
Bromelias K a n a a lw e g  16,

Over diverse onderwerpen 1 7 4 9  C E  S C H O O R LD A M

Exotica (W a rm en h u izen )

Kamerplanten T e l.: 0 2 2 6 9  - 2 6 9 4

Eplfyten

NATUUR & BOEK Elandstraat 58 L ie fh eb be rs

2513 GT Den Haag tel. 070-64 6277 zijn  de  he le  w e e k  w e lkom !

TUINCENTRUM ’ ARIZONA”
Gespecialiseerd in cactussen en vetplanten
Grote collectie met veel aparte soorten.

Concurrerende prijzen. Aalsmeerderweg 93, naast Peugeot-garage
4232 CJ Aalsmeer -  Tel. 02977-26133

HOVENS cactuskwekerij

Markt 10, 5973 NR Lottum Tel. 04763-1693
Lottum vindt U, E3 richting Venlo afslag Venray 
Grubbenvorst - Lottum.

Spec. kwekerij voor hobbyisten en ver
zamelaars
Een plantenlijst wordt op Uw verzoek 
gratis toegestuurd
Wij ontvangen regelmatig nieuwe cul- 
tuurimporten voor de verkoop 
Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 9-18 uur.
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CONTRIBUTIE
In het januarinummer zal een acceptgirokaart worden bijgesloten, waarmee U Uw contribu
tie kunt voldoen. Wilt U zo veel mogelijk met deze kaart betalen.
Door de gewijzigde koers van de Belgische frank t.o.v. de gulden zijn we genoodzaakt de 
contributie in franken aan te passen; deze wordt Bfrs. 625.

SPANJEREIS 1983
Op de aankondiging in het oktobernummer zijn een redelijk aantal aanmeldingen binnenge
komen, doch nog niet voldoende voor het doorgaan van de reis. Dus, voor wie alsnog inte
resse heeft, er zijn nog plaatsen over. Als het aantal van 40 gehaald wordt, zal de reis door
gaan begin september 1983. De kosten bedragen ongeveer f 450,-. Opgaven schriftelijk bij 
de heer W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond.

ANSICHTKAARTEN
De vereniging heeft ansichtkaarten zonder opdruk aan de voorkant laten drukken. Ze worden 
aangeboden in een set van 10 stuks met afbeeldingen van voorplaten van Succulenta, te we
ten: april en mei 1980, februari en oktober 1981, januari, maart, mei, juni en augustus 1982 
en foto uit nr. februari 1982.
Prijs inclusief verzendkosten f 2,50 per set.
Bij afname van 10 sets of meer f 2,- per set incl. verzendkosten.
Ter ondersteuning van afdelingskassen kunnen afdelingen speciale kortingen krijgen bij gro
tere afnames.
Te bestellen bij de heer F. Maessen (zie onder Verkoop Verenigingsartikelen).

RUILEN ZONDER HUILEN. Jaarverslag 1982.
Aantal beginners: 114, waaraan een pakket met gemiddeld 15 plantjes werd verzonden. 
Aantal ruilers: 31, zij ontvingen een ruillijst, waarop vele bijzonderheden stonden. Zij kregen 
een wensplant toegestuurd.
Aantal schenkers: 14, hieronder zullen nog 2 cadeau’s verloot worden.
Het ruilen is - afgezien van de kwaliteit van het stencilwerk van de ruillijst - goed verlopen. 
Het verzenden van beginnerspakjes wordt een probleem. Het is begonnen als een leuk idee 
van wijlen de heer van Soldt en is nu vaak geworden tot een doodnormale zaak: de beginner 
stort f 2,50 en belt op als hij/zij het pakje niet snel genoeg ontvangt. De portokosten van het 
verzenden worden nog slechts door 30% van de deelnemers vergoed.
Gezien de stijgende kosten kunnen we twee kanten uit: RzH alléén voor de ruilers óf RzH 
voor ruilers en beginners en dan de bijdrage voor de beginners te verhogen tot f 4,50 om in 
elk geval de portokosten te kunnen blijven dekken. Wij willen voorlopig de laatste weg kie
zen.
Ook het aantal ruilers, dat nog steeds rond de 30 zit, is toch niet erg groot, terwijl er prachti
ge aanwinsten via RzH mogelijk zijn. We roepen de afdelingen op bij hun leden reclame te 
maken voor RzH.

Planten en Cactussenhandel

A. VAN ACHTHOVEN & ZN.

Wij bezitten een zeer grote collectie 
cacteeën. Uniek in Amsterdam! 
Regelmatig uitbreiding van ons assor
timent.

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.00 uur 
020-101641.

H. Leusink

Cactuskwekerij LAKERVELD

Lakerveld 89 Lexmond

Momenteel verkrijgbaar Euphorbia 
aeruginosa.
Wij wensen al de liefhebbers fijne 
Kerstdagen en in 1983 een goed 
cactusjaar.
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i Opgaven voor het februarinummer moe
ten uiterlijk op 15 januari bij mevr. Smit 
zijn. Leden van Succulenta hebben per 
jaar recht op één gratis advertentie in 
deze rubriek. Alleen advertenties de lief
hebberij betreffende worden opgenomen.

Te koop: De drie losbladige boeken ” Die 
Kakteen”  uitgegeven door H. Krainz. De Bel
gische tijdschriften: Cactus jrg. 1969/1970 
gebonden, jrg. 1971 en 1972 los, Dodonaeus 
jrg. 1966 t/m 1968 gebonden, van Willy de 
Cocker, Dodonaeus jrg. 1964, 1965, 1966 ge
bonden, 1967/68 los van A. Goossens. Het 
Duitse tijdschrift: Die Kakteen 1977 t/m 1980 
afzonderlijk in band. Succulenta 1964 t/m 
1971. A.F. Eelants, Tolhuis 2424, 6537 MH 
Nijmegen. Tel.: 080-443109.

Claes Ludwig, St. Pietersplein 3, B 9620 Zottegem, België. 
Tyst Nicole, Brusselsepoortstraat 4, B 9000 Gent, België. 
Zeitler O.J., Van de Broekstraat 1, 2523 XH Den Haag. 
Jacobs-Hendriks Mevr. C., Burg. v. Raaystraat 28, 5437 BD 

Beers.
Kuilenburg M. van, Rembr. van Rijnweg 11, 1191 GA Ouder

kerk a/d Amstel.
Sterckx Martine, Moorselstraat 187, B 1980 Tervuren, Belg- 

gië.
Langerak T.H., Ridderstraat 1, 3443 EG Woerden.
Borghoff Mevr. W.J., Zwanenvlot 309, 7206 CS Zutphen. 
Otter H., Merelstraat 8, 7731 XE Ommen.
Oever F. v.d., Azaleastraat 7, 5691 SK Son.
Gerlach W.E., Kortenaerlaan 15, 2121 XJ Bennebroek.
Peek F.J., Eiber 30, 2411 LA Bodegraven.
Apon C., Houtzagersdonk 231, 7326 AD Apeldoorn.
Beulen J.P.V., Pr. Margrietstraat 48, 6071 EZ Swalmen. 
Keyl B.J., Nieuwendammerdijk 351A, 1023 BK Amsterdam. 
Deliege Mevr., Kampweg 35, 6247 AR Gronsveld.
Demarey Jerry, Bruggestraat 60, B 8250 Eernegem, België. 
Bouwman W.M., St. Joostdijk 82, 4307 AV Oosterland. 
Bruinekool Mevr. J., Stulpselaan 3, 3749 AR Lage Vuur - 
sche.
Verschoren L., Mechelbaan 728, B 2870 Putte, België. 
Versteegh P.P.J., Julianastraat 3, 5331 BH Kerkdriel. 
Assmann G.G.M., Diederikhof 48, 5142 CW Waalwijk. 
Vermeulen D.J., Looxmagracht 5, 8603 AB Sneek.
Otten P.J., Akeleihof 28, 6043 WS Roermond.
Veerman C.H., Oostrandpark 110, 8212 AT Lelystad. 
Staalduinen H. van, Heenweg 32, 2691 LD ’s-Gravenzande.

Te koop: Ongeveer 10 jaargangen Succulen
ta (’72-’82) f 50,--, 3 delen Jacobsen (Engels), 
f 75,— D. Bijker, Kon. Wilhelminastraat 26, 
Dordrecht. Tel.: 078-135194.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 ZG Cothen -Groenewoudseweg 14

Sortimentslijst wordt na storting van f 1 , -  
toegezonden. Girorekening 124223.

’s Zondags gesloten 
Postbus 12 - Tel. 03436-1267

»

Gespecialiseerd in
cactussen

Mijnsherenweg 18-20 Telefoon 02977-26880 
1433 AS Kudelstaart AALSMEER (Holland)

Geopend: vrijdag van 13-17 uur 
zaterdag van 9-12 uur

PLANTENHANDEL A. H. Abels.

Grootste gesorteerde zaak in Noord 
Holland in cactussen en succulenten. 
In- en verkoop.

Singel-Bloemmarkt t/o 494-496. 
Amsterdam. Tel.: 020-227441.
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SUKKULENTENTUIN

FAM. VAN DONKELAAR
Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

AANBIEDING
5 Ceropegia’s voor 

f 20,00
Na ontvangst van dit bedrag op giro 1509830 
krijgt U de planten toegestuurd. Plantenlijst 
/ 3,50 na vooruitbetaling op de giro.
Zaadlijst 1983 is verschenen. Geef ons uw 
adres en U krijgt hem gratis thuis.

karlheinz uhlig - kakteen
053 KERNEN i.R. (Rommelshausen) 

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling plantenlijst 1982/83

DM DM
Echinocereus pectinatus v.

rigidissimus 8,-
fitchii 7,-
baileyi 8,- - 18,-
websterianus 4,- - 16,-
perbellus 6,- ■ 9,-
armatus 8,- - 18,-
laui 4,- - 8,-

Matucana multicolor
comacephala, clavispi-

10,- - 18,-

na, yanganucensis, 
herzogiana, elongata,
breviflora 8,- - 15,-

De zaadlijst 1983 is verschenen, s.v.p. met int.
antwoordcoupon voor DM 0,50 aanvragen. 
Beste wensen voor de jaarwisseling!

DER KAKTEENLADEN

DE BRON VOOR ALLE LITERATUURVRIENDEN 
Antiquarische cacteeënliteratuur lijst 7. 

Het is ons weer gelukt waardevolle oude cac- 
teeënboeken en kopergravures, alsmede uit
verkochte werken over cacteeën en andere 
succulenten voor U aan te kopen. Daarbij zijn 
vele jaargangen van verschillende cacteeën- 
tijdschriften in voorraad.
Antiquarische Kakteenliteratur Liste 7 en on
ze Verzamelcatalogus Literatuur 1982 met 
meer dan 100 titels ontvangt U gratis op aan
vrage. Vanaf DM 20,-- worden geen verzend
kosten berekend. Levering tegen vooruitbeta
ling van de rekening.
Wij wensen alle cliënten en vrienden een 
rustig en gezegend Kerstfeest en een goed 
begin van het Nieuwe Jaar en danken U voor 
Uw vertrouwen.

Jörg Kopper, Lockfinke 7, 
D-5600 Wuppertal 1, 

W-Duitsland

VAN SPIJK  

uw  d ru k k e r

w e n k e n  JU  ^ te Z /f t j  e ^ { e k k t d a f je n  

e n  Ve o ï  a fi e e f / ï y  r/ l  ie  ff w j u  a  t

Tel.: 040-811292

I S o t a n  Lic L O  'icfiLclzz'in
IMPORT -  EXPORT

KAARTMAKERSRING 45 -  5641 VC EINDHOVEN NEDERLAND

Naast een groot aantal orchideeën bie
den wij U ook een zeer groot aantal 
Tillandsia-species aan uit geheel Mid
den en Zuid Amerika.
Vraag hiervoor vrijblijvend onze specia
le prijslijst aan.
Alle aangeboden soorten zijn op voor
raad. Ook leveren wij deze planten voor 
wederverkoop tegen zeer lage prijzen.
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ZAADAANBIEDING CLICHÉFONDS

Hierna treft U de lijst van zaden aan, die U in de komende weken bij het Clichéfonds kunt 
bestellen.
Er is naar gestreeft het aantal soorten voor beginners beperkt te houden en wat meer soor
ten op te nemen, die meer geschikt zijn voor de meer ervaren liefhebbers. De toeloop van 
nieuwe leden is nog steeds kleiner dan enige jaren geleden, zodat er automatisch minder 
belangstelling zal bestaan voor de typische beginnerssoorten. Het een en ander heeft tot ge
volg gehad, dat de inkoopprijs van de zaden, mede door de aanhoudende hoge koers van de 
dollar, niet onaanzienlijk is gestegen.
Omdat het niet de bedoeling is de duurdere soorten onder de inkoopprijs te verkopen is 
besloten dit seizoen twee verkoopprijzen te gaan hanteren. 

i Voorts moet de prijs in Belgische franks aangepast worden aan de huidige koers van deze
munteenheid t.o.v. de gulden.
In verreweg de meeste gevallen blijft de prijs van een portie zaden f 0,60 (Bfrs 12). Deze por
ties bevatten minimaal 20 zaden of zoveel als bij de betreffende soort is aangegeven. 
Achter de lijst van deze soorten bevindt zich een aparte lijst van een tiental soorten, waar
van de prijs f 2,- (Bfrs 40) bedraagt per portie. Een portie bevat dan zoveel zaden als bij de 
betreffende soort is aangegeven.
Van een aantal soorten verwachten we voldoende zaden te hebben om ze ook te kunnen 
aanbieden in porties van 100 zaden. Dit is bij de betreffende soorten aangegeven door het 
teken %. Een dergelijke portie kost steeds f 2,- (Bfrs 40).
Tenslotte kunt U gemengde cactuszaden ook bestellen in porties van 1000 zaden a f 7,50 
(Bfrs 150). Vermeld deze bestelling op het gedeelte 'extra aanbieding’ van het bestelformu
lier. Overigens kunt U deze gemengde cactuszaden niet in porties van 20 zaden bestellen! 
Dit seizoen is er geen aanbieding van de overgebleven zaden van het vorige seizoen, aange
zien daarvoor een te geringe belangstelling bestond.
Vermeld alleen de nummers die U wilt bestellen op de geëigende plaats op het bestelformu
lier: dus de soorten van f 2,- (Bfrs 40) of de porties van 100 zaden op de voorzijde en de an
dere porties op de achterzijde van het formulier. Voorts dient U bij de bestelling f 1,- (Bfrs 
20) over te maken ter bestrijding van de verzendkosten.

Van een aantal van de ontvangen soorten was de naam niet te vinden in de ons ter beschik
king staande literatuur. Van deze soorten is de naam van de beschrijver niet vermeld. Voor 
de andere soorten gebruiken we zoveel mogelijk de naam zoals die door Curt Backeberg is 
vermeld in zijn Kakteenlexikon voor de cactussen en voor de andere vetplanten de naam zo
als Hermann Jacobsen die vermeldt in zijn Sukkulentenlexikon.
Van een aantal soorten zijn veldnummers vermeld: FR-nummers van Friedrich Ritter; HU- 
nummers van Leopoldo Horst; KK-nummers van Karei Knize, Lau-nummers van Alfred Lau 
en P-nummers van Jorg Piltz.

In het algemeen zijn van de soorten minder zaden ingekocht dan vorig seizoen. Waarschijn- 
> lijk zullen daardoor meer liefhebbers teleurgesteld moeten worden. Indien U die teleurstel

ling zo klein mogelijk wilt houden is het aan te bevelen vooral veel vervangnummers op te 
geven!

In de voorgaande jaren is het ondergetekende opgevallen, dat er van betrekkelijk weinig 
mensen commentaar komt over de bestelde zaden. Dit is jammer. Indien velen van U zouden 
schrijven over Uw zaairesultaten, zouden wij daaruit in bepaalde gevallen waardevolle con
clusies kunnen trekken over de kwaliteit van de verstrekte zaden. Daarmee zouden we dan in 
komende seizoenen ons voordeel kunnen doen.
Ook commentaar op eventuele fouten in de zaadlijst is welkom. Indien dat nuttig lijkt zou er 
dan later een correctie op de zaadlijst gepubliceerd kunnen worden.

Ook voor deze zaadlijst werden ons vele zaden geschonken door liefhebbers en kwekers. 
Aan allen nogmaals onze hartelijke dank.
Voorts ook onze dank aan de zaadleveranciers, die de zaden in het algemeen snel en correct 
leverden.
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De schenkers van zaden waren:
De dames: Arts, Wanroy; Bouwman, Waverveen; Schwegmann, Robertson, Zuid-Afrika, Ver- 
duyn, Beekbergen; Vriezendorp, Oostvoorne.
De heren: Bongaards, De Lier, van Brussel, Someren; van Cruchten, Haelen; Dirven, Ruc- 
phen; Heynsdijk, Nijmegen; Hovens, Lottum; Joosten, Blerick; Maessen, Herkenbosch: Mag- 
nin, Strijen; Nauta, Zuid-Afrika; Pollaerts, Roermond; Pullen, Nieuw Leusen; Rubingh, Soest; 
Smeenk, Zaltbommel; Tuyn, Assendelft; Wagenaar, Vierhouten; Uil, Bemmel.

Het lijkt me zinvol ook de namen te noemen van degenen, die ervoor gaan zorgen dat U over 
enige tijd de bestelde zaden ontvangt.
Een gedeelte van deze mensen heeft ook zaden voor de zaadlijst geleverd.

Allereerst zijn dat degenen die de zaden aftellen en in de zakjes doen, nl. Mevr. van Brussel, 
Someren en Mevr. van Wylick, Sevenum en de heren Hermans, Beesel; Joosten, Beesel; 
Noël, Roermond en Peters, Venlo.
Voor de verzending en verpakking van Uw bestelling zorgen de heer en mevr. Velmans, Tege- 
len alsmede ondergetekende.

WIJZE VAN BESTELLEN

1. Bestel uitsluitend via de bijgevoegde bestellijst, die uit het blad kan worden gescheurd 
zonder beschadiging van de rest van het blad. Geef in de juiste kolommen aan welke 
nummers U wilt ontvangen.
Geef alleen de bestelnummers op. GEEF DEZE NUMMERS VOORAL IN VOLGORDE OP. 
Gebeurt dit laatste niet, dan zullen we Uw bestelling terzijde leggen tot alle andere 
bestellingen zijn verwerkt. Geef ook voldoende vervangnummers op, tenzij U wenst, dat 
we U zaden naar onze keuze zenden.
Vul het bestelformulier volledig in: dus tweemaal Uw naam en adres (het bovenste 
strookje wordt door ons als adreskaartje op de bestelling gebruikt), het bedrag van de 
bestelling en vooral ook de datum en wijze van betaling. Verzend Uw bestelling in een 
gesloten envelop gefrankeerd als brief.

2. Wijze van betaling.
a. In Nederland:

Bij voorkeur door storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 14465 t.n.v. 
Beheerder Clichéfonds, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo. Zend U a.u.b. geen betaal
cheques: inning ervan stuit vaak op moeilijkheden.

b. In België:
Door storting van het verschuldigde bedrag op rekening nr. 000.11.41.809-22 van de 
Belgische Postgirodienst t.n.v. Succulenta Baarn, onder vermelding van: Zaadbestel- 
ling. Vergeet deze toevoeging niet omdat onze penningmeester anders onmogelijk 
kan nagaan waarvoor de betaling bedoeld is.
Bij betaling per bank dient f 5,50 (Bfrs 110) extra overgemaakt te worden i.v.m. bank
kosten.

c. Buitenland:
Per postwissel aan Clichéfonds Succulenta p.a. J A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 
BD Venlo.
Ook in dit geval dient bij betaling per bank f 5,50 extra overgemaakt te worden i.v.m. 
met bankkosten.

3. Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Het uitvoeren van de bestelling kan enkele weken in beslag nemen, hoewel we er naar 
streven Uw bestelling zo snel mogelijk uit te voeren.
Daarom het verzoek: informeert U niet vóór februari naar nog niet ontvangen bestellin
gen. Na die tijd graag alleen schriftelijk reacties met opgave van wijze van betaling en 
datum van afschrijving. Ook gaarne vermelding van de datum van bestelling.

Namens het Clichéfonds, 
J.A. Schraets

8



ZADEN VAN CACTUSSEN EN ANDERE VETPLANTEN 1982-83

De nummers gemerkt met + zijn zaden afkomstig van liefhebbers.
De nummers gemerkt met x zijn uitstekend geschikt voor de beginnende liefhebber. 
De nummers gemerkt met % zijn ook verkrijgbaar in porties van 100 zaden.
zpp = aantal zaden per portie.

ZADEN VAN CACTUSSEN 
a f 0,60 (Bfrs 12) per portie.

ACANTHOCALYCUM Backbg.
Aan Gymnocalycium verwante planten. 
Rijkbloeiend met grote bloemen. Niet 
kougevoelig.

1 x catamarcense Ritt.
2 x klimpelianum (Weidl. & Werd.) Backbg.

(witbloeiend)
3 x violaceum (Werd.) Backbg. (prachtige

seringkleurige bloem)

ACANTHOLOBIVIA Backbg.
Veelal bij Lobivia ingedeeld geslacht. 
De vruchten zijn bedoornd.

4 + x % incuiensis (Rauh & Backbg.) Rauh &
Backbg.

5 x % incuiensis (Rauh & Backbg.) Rauh &
Backbg.

6 x tegeleriana plominiana Backbg. (zuiver
rode bloem)

ACANTHORWPSALIS (K. Sch.) Br. & R. 
Op Rhipsalis gelijkende planten. Hier
van onderscheiden door de bedoornde 
areolen. Epiphyt.

7 monacantha (Griseb.) Br. & R. (oranje ' 
bloem)

ANCISTROCACTUS Br. & R.
Bolvormige planten met sterk geknob
belde ribben. De areolen dragen een 
haakvormige middendoorn. Vrij kleine 
bloemen. Niet kougevoelig.

8 scheeri (SD.) Br. &R. (geelgroene, tot 3 
cm lange bloem)

AREQUIPA Br. & R.
Eerst bolvormig, later iets cylindrisch 
groeiende planten uit Zuid-Peru en 
Noord-Chili. Lange zygomorfe bloemen.

9 erectocylindrica Rauh & Backbg. (rood
bruine bedoorning. tot 50 cm lang)

10 leucotricha (Phil.) Br. & R. (scharlaken 
bloem)

ARIOCARPUS Scheidw.
Langzaam groeiende en kleinblijvende 
planten met grote penwortels en grote 
driehoekige tepels met wollige axillen. 
Niet gemakkelijk.

11 furfuraceus (Wats.) Thomps. (tot 10 cm 
doorsnede, witte bloem)

12 retusus Scheidw. (bleekroze bloem)
13 trigonus (Web.) K. Sch. (vaak rijk bloei

end)
14 % Gemengd

ARROJADOA Br. & R.
Slanke zuilen, meestal weinig vertakt.
De planten bloeien in de kop uit een 
cephalium, waaruit ze na de bloei ver
der groeien. Typische wasachtige bloe
men. Kougevoelig.

15 + aureispina Buin. & Bred. (tot 5 cm dikke
stam)

16 aureispina HU 154 Buin. & Bred. 15 zpp
17 + penicillata (Gürke) Br. & R. (zeer slanke

zuil)

ASTROPHTUM Lem. (=  sterplant)
Zeer geliefde Mexicaanse bolcactussen. 
Gemakkelijke bloeiers, met gele bloe
men.

18 asterias (Zucc.) Lem. (zeeëgelcactus, 
doornloze plant)

19 capricorne (Dietr.) Br. & R. (bokshoorn- 
cactus)

20 capricorne major (zeer beperkte voor
raad)

21 capricorne minor (v. minus (Rge. & 
Quehl) Ok. ???)

22 % Hybriden (zeer mooi)
23 + % myriostigma Lem. (bisschopsmuts)
24 myriostigma Lem.
25 myriostigma columnare glabrum 

Backbg. (zonder stippels en scherpere 
ribben)

26 myriostigma potosinum tulense (Kays.) 
Backbg. (zeer witte plant)

27 % myriostigma quadricostatum (Möll.)
Baum (vierribbig)

28 myriostigma stronglygonum Backbg. 
(rondere ribben dan de typeplant)

29 + myriostigma stronglygonum nudum (R.
Mey.) Backbg. (groen, zonder witte stip
pen)

30 myriostigma stronglygonum nudum (R. 
Mey.) Backbg.

31 ornatum (DC.) Web. (de sierlijke, bloeit 
later dan de andere soorten)

32 senile Friö (fraaie lange doornen)
33 senile aureum (Möll.) Backbg. (in de 

nieuwgroei goudgele bedoorning)
34 + % Gemengd (vrijwel alle soorten)

AUSTROCEPHALOCEREUS Backbg. 
Braziliaanse zuilcactussen, die een zij- 
cephalium vormen. Vaak behaarde 
planten. De stammen behoren met die 
van de Piloso’s tot de fraaist gekleur
de in de cactuswereld. De planten zijn 
meestal kougevoelig.

35 dolichospermaticus Buin. & Bred. 
(nieuwe soort, zeldzaam)

36 dybowskii (Goss.) Backbg. (Fraai wit 
behaard)



AYLOSTERA Speg.
Nauw aan Rebutia verwant geslacht. 
Kleinblijvende planten, gemakkelijk 
spruitende en rijkbloeiende planten.
De planten zijn niet kougevoelig.

37 + x deminuta (Web.) Backbg. (diep oranje
rode bloem)

38 x densiseta (fiebrigii densiseta Cullm.
???)

39 x escayacensis
40 x espinosae
41 x fiebrigii (Gürke) Backbg. (geelrode

bloem)
42 x heliosa Rausch (typische, zeer kort be-

doornde plant, prachtig)
43 x ithyacantha Ritt.
44 x kieslingii Rausch
45 x muscula (Ritt. & Thiele) Backbg. (nog

fijner wit behaard als A. fiebrigii den
siseta)

46 x narvaecense Card. (Helder rose-lila
bloem)

47 x pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backbg.
(oranje-gele bloem)

48 x residua
49 x robustispina Ritt.

AZUREOCEREUS Akers & Johns.
Zeer groot wordende zuiten uit Peru. 
Prachtig blauw berijpt.

50 x hertlingianus (Backbg.) Backbg.
51 x hertlingianus monstruosus (rotsvorm)

BACKEBERGIA H. Bravo 
Boomgrote cactussen. De bloeizone 
wordt gekenmerkt door een prachtig 
cephaiium met geelbruine haren, dat 
de hele top van de tak omvat.

52 militaris (Aud.) H. Bravo (enige soort)

BARTSCHELLA Br. & R.
Verwant aan Mamillaria. Monotypisch 
geslacht met prachtige grote bloem.

53 schumannii (Hildm.) Br. & R. 10 zpp 
(zeldzaam)

BLOSSFELDIA Werd.
Geslacht van de kleinste cactussen. 
Sommige soorten bloeien bij minder 
dan 1 cm doorsnede. Niet gemakke
lijk.

54 campaniflora Backbg.
55 minima Ritt. (kleinste bekende cactus)

BOLIVICEREUS Card.
Aan Borzicactus verwant geslacht, 
met fraaie zygomorfe bloemen. Ge
makkelijke groeier en bloeier. Bloei 
van het vroege voorjaar tot het late 
najaar.

56 + x % samaipatanus Card.

BRASILICACTUS Backbg.
Veelal als ondergeslacht van Notocac- 
tus beschouwd. Dichtbedoornde plan
ten uit Zuid-Brasilië met relatief kleine 
bloemen.

57 + x % graessneri (K. Sch.) Backbg. (lange ge
le haarachtige doorns)

BROWNINGIA Br. & R.
Zeldzame boomcactus uit Peru. Stek
ken laten zich bewortelen noch enten.

58 % candelaris (Mey.) Br. & R.

CACTUSZADEN GEMENGD
59 + x % Mengsel van een zeer groot aantal

soorten. Alleen verkrijgbaar in porties 
van 100 zaden a f 2,- (Bfrs 40) of van 
1000 zaden a t 7,50 (Bfrs. 150).

CALYMMANTHIUM Ritt.
Zuil met van andere soorten zeer af
wijkende bloem.

60 x substerile Ritt.

CEREUS Mill.
Soms zeer groot wordende zuilen uit 
Zuid-Amerika. De oudst bekende zuil- 
cactussen behoren tot dit geslacht.

61 x caesius monstruosus (een der rotscac
tussen)

62 x chalybaeus O. (blauw, bloeit vrij klein,
zeer beperkte voorraad)

63 x forbesii O. (blauw)
64 x grandicostatus Werd.
65 x % Gemengd (Vele soorten)

CLEISTOCACTUS Lem.
Slanke, middelgrote zuilen uit Zuid- 
Amerika. Vele soorten bloeien al vlug 
met buisvormige bloemen, die zich 
maar weinig openen. Gemakkelijk te 
kweken, weinig gevoelig voor kou.

66 x % ianthinus Card. (groeit rechtop, blijft
klein)

67 x orthogonus Card. (rechtop groeiend, tot
80 cm hoog)

68 x strausii (Heese) Backbg. ("Snowpole” ,
prachtige dicht witbehaarde vorm)

69 x variispinus Ritt. (rechte, witte bloem)
70 x % Gemengd (vele mooie soorten)

COCHEMIEA (K. Brand.) Walt.
Op Mamillaria gelijkende plant, met zy
gomorfe bloemen met lange bloembui- 
zen. Vrij zeldzaam.

71 % poselgeri (Hildm.) Br. & R. (cylindervor-
mig, moeilijk bloeiend)

COPIAPOA Br. & R.
Fraaie bolcactussen uit Chili. Gemakke
lijke groeiers en bloeiers.

72 barquitensis Ritt. (lijkt op C. hypogaea)
73 cinerascens (SD.) Br. & R. (spruitend, 

grijswit berijpt)
74 cinerea (Phil.) Br. & R. (koppen tot 10 

cm doorsnee, krijtwit berijpt)
75 coquimbana wagenknechtii Ritt. (grote 

bloem)
76 cupreata (Pos.) Backbg. (donkerbruine e- 

pidermis)
77 dura Ritt.
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78 gigantea Backbg. (in de natuur tot 1 
meter hoog)

79 grandiflora Ritt. (bloem tot 5,5 cm 
doorsnede)

80 haseltoniana Backbg. (onberijpt, groen
bruine epidermis)

81 hypogaea Ritt. (tot 5 cm groot, wrattige 
epidermis, zeer mooi)

82 intermedia Ritt.
83 multicolor Hort.
84 pepiniana fiedleriana (K. Sch.) Backbg. 

(zodevormend)
85 pseudocoquimbana vulgata KK10 Ritt.
86 spec. El Paso KK 183
87 spec. Totoralillo KK 1391
88 + % Gemengd (vele soorten)

CORYPHANTHA (Eng.) Lem.
Op Mamillaria gelijkende planten, die 
bloeien uit een groef, die zich boven de 
areolen bevindt, met grote, meest gele 
bloemen. Niet kougevoelig.

89 bergeriana Böd. (tot 12 cm hoog en 6 
cm doorsnee, grote bloemen)

90 clava (Pfeiff.) Lem. (geelbloeiend)
91 difficilis (Quehl) Berg. (vlakke bol)
92 durangensis (Rge.) Br. & R. (kort cylin- 

dervormig)
93 echinoidea (Quehl) Br. & R. (gele bloem, 

roze verbloeiend, beperkte voorraad)
94 elephantidens (Lem.) Lem. 15 zpp (roze 

bloem, zeer beperkte voorraad)
95 grandis Bremer
96 greenwoodii H. Bravo 15 zpp (gele 

bloem met purperbruine streep, weinig 
voorraad)

97 lauii
98 palmeri Br. & R. 15 zpp (beperkte voor

raad)
99 radians (DC.) Br. & R. 15 zpp (zeer grote 

citroengele bloem)
100 spec. Rio Montezuma
101 sulcata (Eng.) Br. & R. (tot 12 cm grote 

bollen)
102 vaupeliana Böd. (tot 7 cm doorsnee, 

grote gele bloem)
103 % Gemengd

DISCOCACTUS Pfeiff.
Bolcactussen uit Brazilië en Paraguay, 
die een cephalium vormen. De plant 
groeit met cephalium verder. De bloe
men gaan 's nachts open en geuren 
sterk. Kougevoelig.

104 horstii Buin. & Bred. 10 zpp (kleine don
kerbruine plant, zeldzaam)

DOLICHOTHELE (K.Sch.) Br. & R.
Aan Mamillaria verwante bolcactussen. 
Gemakkelijke groeiers en bloeiers, mits 
niet in de volle zon gekweekt.

105 x % camptotricha (Dams) Tieg. (vormt grote 
groepen)

106 x sphaerica (Dietr.) Br. & R. (grote gele 
bloemen)

107 x zephyranthoides (Scheidw.) Backbg.
(niet spruitend, 4 cm grote bloemen)

ECHINOCACTUS Lk. & O.
^  Meest groot wordende cactussen, die 

wat schoonheid van bedoorning betreft 
kunnen wedijveren met de meeste 
Fero’s. Bloei valt in verzamelingen zel
den te bewonderen. Niet kougevoelig.

108 x polycephalus Eng. & Big. (sterk sprui
tend, koppen tot 70 cm lang)

109 x xeranthemoides (Coult.) Eng. (spruitend,
blijft kleiner dan de vorige soort)

ECHINOCEREUS Eng. 
Groepenvormende korte zuilen. Vaak 
bloeien ze met grote gele of violette 
bloemen met groene stamper. De bloe
men blijven vaak een week lang geo
pend. Meest gemakkelijk te kweken 
soorten, die niet kougevoelig zijn.

110 X acifer (O.) Lem. (zeer beperkte voorraad)
111 X adustus Eng. (zeer beperkte voorraad)
112 X bristolii Marsh, (purperen bloemen)
113 X caespitosus Eng. (zeer beperkte voor

raad)
114 X dasyacanthus Eng. (zeer beperkte voor

X

raad)
dubius (Eng.) Rümpl. (spruitend, zwak 
purperen bloemen)

X fendleri (Eng.) Rümpl. (zeer beperkte 
voorraad)

117 X fitchii Br. & R. (zeer beperkte voorraad)
118 X grandis Br. & R. (forse planten tot 12 

cm doorsnee)
119 X hancockii Daws. (gele bloemen, groe- 

penvormend)
120 + X hempelii Fobe (zeer mooi, lilaroze 

bloem)
121 X maritimus (Jon.) K. Sch. (vormt grote 

groepen, kleine bloemen)
122 X roetteri (Eng.) Rümpl. (zeer beperkte 

voorraad)
123 x % russanthus Wen. (roodachtige bloemen 

met groene middenstreep)
124 X scopulorum Br. & R. (niet spruitend, 

zeer grote welriekende bloem)
(125) X stramineus (Eng.) Rümpl. (grote purpe

ren bloem, weinig voorraad)
126 X subinermis SD. (zwakbedoornde plant, 

beperkte voorraad)
127 x % Gemengd (vele fraaie soorten)

ECHINOFOSSULOCACTUS Lawr.
Door vele gegolfde ribben gekenmerkte 
bolcactussen uit Mexico.
Kleinblijvend en niet kougevoelig.

128 x tricuspidatus (Scheidw.) Br. & R. (groen
gele bloem, klein)

129 + x % Gemengd (vele soorten)

ECHINOMASTUS Br. & R.
In verzamelingen weinig voorkomende 
bolcactussen met knobbelige ribben en 
korte klokvormige bloemen uit Noord- 
Amerika. Dicht bedoornd.

130 acunensis Marsh. 15 zpp (tot 10 cm 
doorsnee, rode bloem)

131 johnsonii (Parry) Baxt. (grote vleeskleuri
ge bloem)

11



132 johnsonii lutescens (Parrish) Marsh. 156
(geelachtige bloem)

133 % lauii Frank & Zecher 157
158

ECHINOPSIS Zucc. 159
Zeer veel verbreide bolcactus. Zeer ge- 160

134
135

136

& ■
138 +
139

140

141
142 +

143
144

145

makkelijk te kweken planten met grote 
vaak geurende bloemen. Niet kougevoe-
üg-

x bridgesii SD. (witbloeiend) 
x cochabambensis Backbg. (rijk sprui

tend, witbloeiend)
x comarapana Card. (groepenvormend, 

bloem wit met roze vleug) 
x % Hybriden (met bloemen in vele prachti

ge kleuren)
x % Hybride (met rode bloemen) 
x pereziensis Card. (tot 8 cm doorsnee, 

witte bloem)
x pojoensis Card. (niet spruitend, kleine 

wit tot groene bloem)
x silvestrii Speg. (bloem wit en reukloos) 
x subdenudata Card. (niet spruitend, witte 

bloem)
x subdenudata Card. 
x sucrensis Card. (grote witte bloem, zeer 

beperkte voorraad)
x vallegrandensis Card. (blijft vrij klein, 

witte bloem)

161

162
163

164
165

166

167

EPITHELANTHA (Web.) Br. & R. 168
Kleine, prachtige witte bollen uit Noord- 
Amerika. Niet gemakkelijk. Behoorlijke 
voorraad.

169

146 micromeris (Eng.) Web. 10 zpp (prachti
ge miniatuurplant)

ERIOCACTUS Backbg. 170
Door velen tot Notocactus gerekend 
geslacht. De planten worden kort cylin
dervormig en groeien met een naar het 
licht gekeerde kop. Fraaie gele bedoor
ning en grote gele bloemen.

171

147 + x claviceps Ritt.
148 x claviceps Ritt.
149 + x grossei (K. Sch.) Backbg. (vlgs.

172Backbg. E. schumannianus (Nic.)
Backbg.)

150 + x % leninghausii (Hge. jr.) Backbg. 173
151 x % magnificus Ritt.

174152 x schumannianus (Nic.) Backbg.
153 + x % warasii Ritt.
154 x warasii Ritt.

175
ERIOCEREUS (Berg.) Ricc.
Slanke kruipende zuilen met grote

176

nachtelijke witte bloemen. Sommige 
soorten worden wel bij het geslacht

177

Harrisia ingedeeld. 178
155 + x % jusbertii (Reb.) Ricc. (entstam; niet al

179te grote voorraad)

ERIOSYCE Phil. 180
Grote, zeer zwaar bedoornde bolcac- 
tussen uit Chili. Langzame groeiers. 
Bloei is in verzamelingen niet te ver
wachten. De zaai is niet gemakkelijk.

% aurata (Pfeiff.) Backbg. (prachtig be- 
doornd)
ceratistes combarbalensis Backbg. 
ceratistes vallenarensis Backbg. 
ceratistes var. Las Cardas 
ihotzkyanae Ritt.

ESCOBARIA Br. & R.
Kleine, ietwat cylindervormig groeien
de en dichtbedoornde cactussen uit 
Noórd-Amerika. Zeer gewild, 
dasyacantha (Eng.) Br. & R. (rosé 
bloem) 
gigantea
roseana (Böd.) Backbg. (rood-witte 
bloem)
varicolor Tieg. (vrij grote bloem) 
zilziana (Böd.) Backbg. (gele tot o lijf
kleurige bloem)

ESPOSTOA Br. & R. emend. Backbg. 
Prachtige witwoliige zuilen uit Peru.
De planten zijn niet kougevoelig. 

x lanata (HBK.) Br. & R. (prachtig be
haard)

x % Gemengd (zeldzaam mooi)

EULYCHNIA Phil.
Zuilen uit Peru en Chili. Jonge planten 
hebben vaak prachtige wollige areoien. 

x saint-pieana Ritt. 
x % Gemengd (vele mooie soorten)

FACHEIROA Br. & R.
Cephaliumdragend geslacht van zuil- 
cactussen uit Brazilië. Kougevoelig. 
ulei (Gürke) Werd. 
ulei HU 265 (Gürke) Werd.

FEROCACTUS Br. & R.
Groot wordende bolcactussen uit 
Mexico en de Verenigde Staten. Ze 
bloeien zelden in cultuur, maar bezit
ten een uitzonderlijk fraaie bedoorning. 
Makkelijk te kweken, niet kougevoelig. 

x acanthodes (Lem.) Br. & R. (langzame 
groeier, woeste bedoorning) 

x chrysacanthus (Ore.) Br. & R. (een der 
mooiste en minst gemakkelijke Fero’s) 

x glaucescens (DC.) Br. & R. (fraaie 
blauwgroene epidermis, gele bedoor
ning)

x herrerae G. Ort. 
x horridus Br. & R. (blijft wat kleiner, 

snelle groeier)
x macrodiscus (Mart.) Br. & R. (blijft 

klein, robuust bedoornd, mooi) 
x schwarzii Linds. (nog weinig in verza

melingen)
x stainesii (Hook.) Br. & R. (prachtige 

vuurrode bedoorning) 
x % Gemengd.

12

FRAILEA Br. & R.
Geslacht van kleine bolcactussen uit 
het midden van Zuid-Amerika. De bloe-



men zijn cleistogaam; ze geven ook 
zaad, wanneer ze door te weinig licht 
niet opengaan.

181 x carminifilamentosa Kilian (tot 3,5 cm
doorsnee)

182 + x% chiquitana Card.
183 + x colombiana (Werd.) Backbg.
184 x concepcionensis Buin. & Moser (vormt

groepen)
185 + x% pumila (Lem.) Br. & R. (rijk spruitend)
186 + x% pygmaea phaeodisca (Speg.) Y. Ito
187 + x % Gemengd (veel soorten)

GLANDULICACTUS Backbg.
Klein geslacht van kleinblijvende bol- 
cactussen, gelijkend op Ferocactus

188 x uncinatus (Gal.) Backbg. (midden-
doorns tot 9 cm lang)

GRUSONIA F. Reichb.
Op Cylindropuntia lijkende planten 
met doorlopende ribben, vrijwel zonder 
glochiden.

189 bradtiana (Coult.) Br. & R. (vormt groe
pen, stam tot 7 cm doorsnee).

GYMNOCACTUS Backbg.
Aan Neolloydia verwant geslacht van 
kleine bolcactussen. Willige bloeiers, 
niet kougevoelig

190 knuthianus (Böd). Backbg. (klein, tot 6 
cm doorsnee, lila-roze bloem)

191 valdezianus (Möll.) Backbg. 10 zpp (met 
penwortel, violetroze bloem)

GYMNOCALYCIUM Pfeiff.
Zeer geliefd Zuid-Amerikaans geslacht 
van bolcactussen. Meest gemakkelijke 
groeiers en bloeiers. De bloembuis is 
geschubd en onbedoornd.

192 x altagraciense P 119
193 x baldianum (Speg.) Speg. (roodbloeiend)
194 x calochlorum (Böd.) Y. Ito (zodevor-

mend, bloem bleekroze)
195 x capillaense (Schick) Backbg. (platron-

de bol, bloem zacht witroze)
196 x castanoides?
197 x chlorostictum nom. nud.
198 x chubutense (Speg.) Speg. (niet sprui

tend, zuiver witte bloem)
199 x comarapense Backbg. (bloem wit met

roze keel)
200 x damsii (K. Sch.) Br. & R. (niet sprui

tend, variabel)
201 x denudatum (Lk. & O.) Pfeiff. (zuiver

witte bloem, plant glanzend groen)
202 x %-,eurypleurum Ritt.
203 x eytianum Card. (zuiver witte bloem)
204 x gibbosum (Haw.) Pfeiff. (witte bloem,

bruinachtige bedoorning)
205 + x gibbosum nigrum Backbg.
206 x e horstii Buin. (lila-roze bloem)
207 x horstii buenekeri Buin. (onderscheid

van vorige soort: donkergroene epider
mis, grotere doornen)

208 x matoense Buin. & Bred. (zeldzaam)
209 + x melocactiforme (mihanovichii melocac-

i
tiforme ???)

x mihanovichii albiflorum Paz (zuiver 
witte bloem)

x mihanovichii friedrichii Werd. (duidelij
ker banden als bij de typeplant) 

x mihanovichii melocactiforme Paz (vrij
wel geen banden op het lichaam) 

x monvillei (Lem.) Br. & R. (bloem wit tot 
rozerood)

x moserianum Schuetz (middelgrote 
soort, witte bloem)

x mostii kurtzianum (Gürke) Backbg.
(witte bloem met rode keel) 

x oenanthemum Backbg. (zeer beperkte 
voorraad)

x paediophilum Ritt. 
x pflanzii (Vpl.) Werd. (kan vrij groot wor

den)
x pflanzii duripulpa 
x platense (Speg.) Br. & R. (witte bloem 

met roodachtige keel)
+ x pseudomalacocarpus Backbg. (platron- 

de bol, lijkt wat op Wigginsia)
+ x % quehlianum (Hge. jr.) Berg. (blijft klein, 

witte bloem, vaak met rode keel) 
x quehlianum (Hge. jr.) Berg. 
x ragonesii Cast. (kleinblijvend) 
x saipinense KK 0736 
x schroederianum v. Osten (zeer beperk

te voorraad)
x stellatum (Speg.) Speg. (vlgs. Backbg. 

G. asterium Y. Ito).
x » valnicekianum Jajó (witte bloem met 

roodachtige keel)
x % zegerrae Card. (middelgroot, witte of 

roze bloem met rode keel)
+ x % Gemengd (zeer soortenrijk)

GYMNOCEREUS Backbg.
Boomachtige zuilen uit Peru. 

x microspermus (Werd. & Backbg.) 
Backbg. (wordt zeer groot)

HAAGEOCEREUS Backbg.
Prachtig bedoornde vrij kleine zuilen. 
Ze vormen in de verzameling een sie
raad door hun prachtige veelkleurige 
bedoorning.

x acranthus (Vpl.) Backbg. 
x % aureispinus Rauh & Backbg. 
x chrysacanthus (Akers) Backbg. 
x fuscus
x versicolor (Werd. & Backbg.) Backbg.

(prachtige bruinrode bedoorning) 
x % Gemengd (vele soorten)

HAMATOCACTUS Br. & R.
Bolvormige planten met haakdoorns. 
Gemakkelijke groeiers en bloeiers. 
Tweejarige zaailingen kunnen reeds 
bloeien met grote gele bloemen.

+ x % hamatacanthus (Mülpfrdt.) Knuth (gele 
bloem met rode keel, tot 7 cm lang) 

x hamatacanthus (Mülpfrdt.) Knuth 
+ x % setispinus (Eng.) Br. & R. (de gemak

kelijkste van dit geslacht)

210

211

212

213

214

215

216

217
218

219
220

221

222

223
224
225
226

227

228

229

230

231

232
233
234
235
236

237

238

239
240
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(S)

HELIANTHOCEREUS Backbg.
Op Trichocereus gelijkende zuilen. 
Dagbloeiers met gekleurde bloemen. 
Gemakkelijke groeiers, niet kougevoe
lig-

x % conaconensis (Card.) Backbg. (grote 
crèmekleurige bloem) 

x % huascha (Web.) Backbg. (goudgele 
bloem)

x poco rubriflorus

261

262

Epiphyten uit Zuid-Amerika. Lijken op 
Rhipsalis
cruciforme bolivianum

LEUCHTENBERGIA Hook. 
Monotypisch geslacht van iets op 
Agave lijkende planten. Grote gele 
bloemen. Verlangt veel licht en ’s zo
mers veel water, 
principis Hook.

HERTRICHOCEREUS Backbg.
Prachtige wltberijpte zuilen met fraai 
afstekende bruine doorns. Niet neve
len.

244 x beneckei (Ehrenbg.) Backbg.

HILDEWINTERA Ritt.
Boliviaanse, hangend groeiende zuil- 
cactus. Gemakkelijke bloeier.

245 aureispina (Ritt.) Backbg.

HOMALOCEPHALA Br. & R.
Monotypisch geslacht van zwaarbedoorn- 
de, platronde planten uit Noord-Mexico 
en Texas. Langzame groeier.

246 texensis (Hopff.) Br. & R.

HORRIDOCACTUS Backbg.
Zwaar bedoornde cactussen uit Chili. 
Verwant aan Neochilenia en Pyrrho- 
cactus.

247 curvispinus (Bert.) Backbg. (strogele 
bloem)

248 froehlichianus (K. Sch.) Backbg. (grote 
glanzend gele bloem)

249 % Gemengd

ISLAYA Backbg.
Bolcactussen uit Peru met een viltige 
schedel. Langzame groeiers. Kleine 
bloemen en zeer grote rode bessen 
kenmerken deze planten.

250 brevicylindrica Rauh & Backbg. (later 
kort cylindrisch)

251 % copiapoides Rauh& Backbg. (platronde
plant)

252 % islayensis (Forst.) Backbg.
253 krainziana Ritt. (tot 3 cm grote, gele, 

geurende bloemen)
254 % maritima Ritt. (I. grandiflorens??)
255 mollendensis (Vpl.) Backbg. (wordt 

kortzuilig)
256 paucispina Rauh & Backbg. (levendig 

geel bloemetje)
257 + % paucispinosa Rauh & Backbg.
258 roseiflora Hoffm. (vlgs. Backbg.: I. di- 

varicatiflora Ritt.)
259 % Gemengd (vrijwel alle soorten)

LEPIDOCORYPHANTHA Backbg.
Vaak bij Coryphantha ingedeeld 
geslacht van kleinblijvende bolcactus- 
sen.

260 macromeris (Eng.) Backbg.

LEPISMIUM Pfeiff.

LOBIVIA Br. & R.
Groot Zuid-Amerikaans geslacht van 
merendeels gemakkelijk bloeiende bol
cactussen. De bloemen behoren tot de
mooiste bij cactussen en zijn vaak 
maar één dag geopend. De planten
zijn niet kougevoelig.

(263y X  % arachnacantha torrecillacensis Hort. 
(karmijnrode bloem)

264 + X buiningiana Ritt.
265 X cinnabarina (Hook.) Br. & R. 15 zpp 

(beperkte voorraad)
266 x % cintiensis Card. (vermiljoenrode bloem)
267 + X draxlerlana Rausch (zeer beperkte

(268) X
voorraad)
famatimensls (Speg.) Br. & R. (zeer va
riabel)
famatimensis leucomalla (Wessn.)(269) X

Backbg. (citroengele bloem met witte 
keel)

270 X hertrichiana Backbg. 15 zpp (vuurrode 
tot vleeskleurige bloem)

271 X hualfinensis Rausch (niet spruitend, 
met penwortel)

272 X intermedia Rausch (groepenvormend)
X larae Card.

274 X luteiflora
275 X muhriae Backbg. (rood-oranje bloem)
276 X pentlandii (Hook.) Br. & R. (zeer varia

bel)
277 X purpureominiata Ritt.
2£8 X tenulspina Ritt.
^279)- X winteriana Ritt. (grote paarse bloem, 

uiterst beperkt voorradig)
280 X wrightiana Backbg. 15 zpp (roze 

bloem, zeer beperkte voorraad)
281 + x% Gemengd (zeer vele soorten)

MAMILLARIA Haw.
Het grootste cactusgeslacht. Zeer ge
liefd door de mooie vormen en vaak 
langdurige en gemakkelijke bloei. De 
planten zijn weinig kougevoelig.

282 x bella Backbg. (prachtige symmetrische
bouw)

283 blossfeldiana Böd. (weinig spruitend, 
bloem roze-karmijn)

284 + x % bocasana Pos. (gemakkelijke rijke
bloeier)

285 x % bocasana rosea (bloeit met roze
bloem, zeer apart)

286 boolii Linds. (blijft zeer klein, kan wel 
spruiten)

287 bucareliensis bicornuta Schmoll 
(bloem crème met groene middenstre- 
pen)
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288 x % candida Scheidw. (prachtige witte bol)
289 carnea Zucc. (roze bloem)
290 centraliplumosa Fittk. (roze bloemen)
291 compressa DC. (zodevormend, bloem 

purper)
292 + craigii Linds. (dieproze bloem met

donkere middenlijn)
293 + densispina (Coult.) Vpl. (kleine, dicht-

bedoornde kogels, gele bloemen)
294 densispina (Coult.) Vpl.
295 dioica K. Brand, (forse plant, enigszins 

cylindrisch)
296 % elegans DC. (zeer sierlijk)
297 + ernestii Fittk.
298 + eschanzieri (Coult.) Vpl. (klein, niet

spruitend)
299 esperanzaensis Böd. (witte bloem met 

roze strepen)
300 + floresii Backbg. (bloem helder karmijn)
301 % formosa Gal. (purper-roze bloem)
302 fraileana (Br. & R.) Böd. (tot 3 cm gro

te roze bloem)
303 % fuauxiana Backbg. (wordt vrij groot,

bloem wijnrood)
304 fuscohamata Backbg. (tot 6 cm doors

nee en lengte)
305 gigantea Hildm. (tot 17 cm doorsnee)
306 gilensis Böd. (bloem crème met roze 

middenstrepen)
307 + % glassii Foster (roze bloem, blaarachti

ge bedoorning)
308 glassii Foster
309 grusonii Rge. (vrij grote gele bloem)
310 % hahniana Werd. (prachtige bol, met

lange witte haren)
311 heeriana hamata (waarschijnlijk: M. 

hamata Lehm.)
312 heyderi Mühlpfrdt. (platrond, frisgroen)
313 kladiwae nom.nud.
314 + kuentziana P. & B. Fearn
315 lanata (Br. & R.) Ore.
316 laneosumma Craig (niet spruitend, tot

8 cm doorsnee)
317 lenta Brand. 10 zpp (zeldzaam, witte 

bloem)
318 louisae Linds. (grootbloemig, roze 

bloem)
319 magallanii Schmoll 15 zpp (niet sprui

tend, kleinblijvend)
320 magnifica Buchenau (prachtig geel be- 

doornd, haakdoorns)
321 mainae K. Brand, (witte bloem met ro

de middenstrepen)
322 marksiana Krainz (platrond, fraai geel 

bedoornd)
323 % mercadensis Pat. (grote bloem, blee-

kroze)
324 % nejapensis Craig & Daws.
325 neomystax Backbg. (rode bloem)
326 + obconella Scheidw. (wordt vrij groot,

karmijnkleurige bloem)
327 oteroi Glass & Foster
328 % pacifica (Gat.) Böd. (groengele bloem)
329 painteri Rosé (blijft zeer klein, groen

witte bloem)
330 parkinsonii Ehrenbg. (dicht witte be

doorning, deelt zich vaak dichoto- 
misch)

331 penisularis (Br. & R.) Ore. (platronde 
bol met groengele bloem met roze 
streep)

332 + phaecantha Lem. (dieprode bloem,
niet spruitend, beperkte voorraad)

333 + % pringlei (Coult.) Brand, (karmijnrode
bloem, prachtig)

334 pringlei (Coult.) Brand.
335 pubispina Böd.
336 rekoi (Br. & R.) Vpl. (diep purperen 

bloem)
337 + rhodantha rubra K. Sch. 15 zpp (prach

tige rode bedoorning, zeer beperkte 
voorraad)

338 + ruestii Quehl
339 sanluisensis Shurly (witbloeiend)
340 % sheldonii (Br. & R.) Böd. (grootbloemig,

kleur roze)
341 spec. Lau 761
342 + spec. Lau 1055
343 spec.' Lau 1055
344 spinosissima Lem. (prachtige rode be

doorning)
345 + swinglei (Br. & R.) Böd. (grootbloemig)
346 swinglei (Br. & R.) Böd.
347 virginis robusta nom.nud.
348 wagnerana Böd.
349 woodsii Craig (tot 10 cm doorsnee)
350 xaltianguensis Sanchez-Mejorada
351 zahniana Böd. & Ritt. (grote zwavelge

le bloem)
352 x zeilmanniana Böd. (een der meest ge

liefde soorten)
353 x zeilmanniana albiflora (witbloeiende

vorm)
354 x % zeilmanniana robusta
355 + x % Gemengd (zeer vele soorten, pracht-

mengsel)

MATUCANA Br. & R.
Gemakkelijk groeiende bolcactussen 
uit Peru. Grote zygomorfe bloemen. 
Oudere planten verkurken nogal aan 
de onderkant. Niet kougevoelig.

356 x calliantha Ritt. (zeer beperkte voor
raad)

357 x multicolor Rauh & Backbg. (karmijn
kleurige bloem, wordt vrij fors)

MEDIOLOBIVIA Backbg.
Aan Rebutia verwant geslacht van 
kleine, bloeiwillige cactussen, 

x diersiana
x ritteri (Wessn.) Krainz (vermiljoenrode 

bloem met roodviolette keel) 
x % vulpina (Ritt.) 
x vulpina (Ritt.)

MELOCACTUS (Tourn.) Lk. & O.
Meest warmteminnende bolcactussen, 
die bij bloeirijpheid een cephalium 
vormen, waarna het plantenlichaam 
zelf niet meer groeit. "Meloencactus” .

362 x % amoenus (Hoffm.) Pfeiff. (blauwgroene
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epidermis, helderrode bloem) bloem)
363 x % disciformis (zeer fraaie bedoorning) 391 % intermedia (Ritt.) Backbg. (donkergroe
364 x florschuetzianus Buin. & Bred. ne plant)
365 x % guitarti León (van Cuba afkomstig) 392 kunzei (Först.) Backbg. (glanzend geel
366 x harlowii (Br. & R.) Vpl. (komt eveneens witte bloem, wordt vrij fors)

van Cuba) 393 % pilispina (Ritt.) Backbg. (kleinblijvend,
367 x%  huallancaensis Rauh & Backbg. (vrij zeldzaam)

klein met rode bloemen) 394 pulchella (Ritt.) Backbg.
368 x jansenianus Backbg. 395 pygmaea (Ritt.) Backbg. (blijft zeer
369 x matanzanus León (dwergvorm, roze klein, witte tot groenachtige bloem)

bloemen) 396 % residua (Ritt.) Backbg.
370 x % maxonii (Rosé) Gürke (bruin cephalium 397 rupicola (Ritt.) Backbg. (winterbloeier)

met relatief grote bloemen) 398 scoparia (Ritt.) Backbg. (donkere plant,
371 x%  neglectus nom.nud. (=  M.bahiensis helder purperen bloem)

(Br. & R.) Werd.) 399 taltalensis (Hutch.) Backbg. (zeer don
372 x % neryi K. Sch. (karmijnrode bloemen) kere plant)
373 x % oaxacensis (Br. & R.) Backbg. 400 % Gemengd
374 x % rubrispinus Ritt.
375 x % salvadorensis Werd. (blijft vrij klein, NEODAWSONIA Backbg.

roodachtige bedoorning) Mexicaanse Cereus. Het eindstandige
376 + x % saxicola cephalium wordt later doorgroeid,
377 x % Gemengd waardoor de stam een wollige krans

krijgt.
MILA Br. &. R. 401 x guiengolensis H. Bravo (vlgs. Backbg.:
Zuiltjes van 10 tot 20 cm hoogte uit N. apicephalium (Daws.) Backbg., zeer
Peru. Rijkspruitend. beperkte voorraad)

378 x % caespitosa Br. & R. (tot 3 cm dik en
15 cm lang) NEOPORTERIA Br. & R. emend.

379 x cereoides Rauh & Backbg. (wordt wat Backbg.
groter) Soms wat cylindervormig wordende

380 x % maritima bolcactussen uit Chili en het Noorden
381 x pugionifera Rauh & Backbg. (donker van Argentinië. Vele soorten bloeien

blauwgroene plant, bleekgele bloem) ’swinters.
402 % cephalophora (Backbg.) Backbg.

MONVILLEA Br. & R. (dwergvorm)
Slanke klimmende of kruipende zuilen 403 laniceps Ritt.
met grote witte nachtelijke bloemen. 404 villosa (Monv.) Berg.

382 x % campinensis (Backbg. & Voll) Backbg. 405 wagenknechtii Ritt. (purperen bloem,
(forse plant, vrij kleine bloem) grijsgroene plant)

406 % Gemengd
MORAWETZIA Backbg.
Op Oreocereus lijkende planten uit NOTOCACTUS (K. Sch.) Backbg.
het midden van Peru. Mooi, gemakkelijk groeiende bolcac

383 x doelziana Backbg. (sterk vertakkend, tussen uit Zuid-Brazilië en Noord-
gemakkelijke groeier) Argentinië. De grote, meest gele bloe

men met vaak paarse stamper ver
NEOCHILENIA Backbg. schijnen willig. Zeer geschikt voor be-
Kleinblijvende bollen uil Chili. Vaak 
donkere bijna zwarte epidermis. De 
planten bloeien gemakkelijk, waarna 
de vaak zaadloze grote bessen soms 
verschijnen. Het kost steeds meer 
moeite voldoende zaden van deze 
mooie soorten te krijgen.

384 % calderana (Ritt.) Backbg. (groene epi
dermis, geelwitte bloem)

385 carneoflora Kilian (donkere plant)
386 % deherdtiana Backbg. (bloeit gemakke

lijk met roodachtig gele bloemen)
387 dimorpha (Ritt.) Backbg. (bijna zwarte 

plant)
388 floccosa (Ritt.) Backbg. (witbehaard, 

witte bloem)
389 huascensis (Ritt.) Backbg. (grijsgroen, 

bloem karmijnroodachtig)
390 imitans Backbg. (dwergvorm, gele

ginners.
407 + x agnetae van Vliet
408 x % buiningii Buxb. (een der mooiste

vondsten van de laatste 20 jaar)
409 + x mueller-melchersii Fric ex Backbg.
410 x ottonis vencluianus Schuetz 15 zpp

(roodbloeiend, zeldzaam)
411 + x%  sucineus Ritt.
412 x uebelmannianus Buin. (bloem rood in

vele variaties)
413 x vanvlietii Rausch (interessante fraaibe-

doornde soort)
414 x vanvlietii fuscus
415 x werdermannianus Hert. (geelbedoornde

plant, grote bloem)
416 + x % Gemengd (zeer vele soorten)

OBREGONIA Fric.
Monotypisch geslacht uit Mexico.
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417

418

419

420
421

422

423
424

425
426

427

428

429

430

431 +

432
433
434•

435

436 +

437
438

439
440
441

Eigenaardige platronde planten. Niet
gemakkelijk.
denegrii Fric.

OPUNTIA (Tournet.) Mill.
Groot geslacht. De zaden kiemen vaak 
pas na lange tijd. 
basilaris Eng. & Big. 10 zpp 
(blauwachtige schijven, roodbruine 
areolen, wordt niet zeer groot)

% Gemengd. (Mengsel van vele soorten 
Opuntia en Tephrocactus)

OREOCEREUS (Berg.) Ricc.
Prachtige, meest sterk behaarde zui
len uit de Zuid-Amerikaanse geberg
ten. Gemakkelijk te kweken, maar vrij 
trage groei. Niet kougevoelig. 

x fossulatus (Lab.) Backbg. 
x neocelsianus Backbg. (wordt niet zeer 

groot)
x % Gemengd (vrijwel alle soorten)

OROYA Br. & R.
Peruviaanse bolcactussen. Geliefde 
planten met donkergroene, glanzende 
epidermis. Niet kougevoelig. 

x baumannii
x borchersii (Böd.) Backbg. (citroengele 

bloemen)
x borchersii ferruguinea 
x gibbosa Ritt. 15 zpp (lijkt op O. peruvi- 

ana)
x laxiareolata Rauh & Backbg. 15 zpp 

(prachtige gele pectinaatachtige be- 
doorning)

x subgibbosa 15 zpp (zeer beperkte 
voorraad)

PARODIA Speg.
Zuid-Amerikaanse bolcactussen met 
een kleurig doornkleed en willig bloei
end gedurende vrijwel de hele zomer. 
Vaak vindt men zaaien moeilijk, omdat 
de zaailingen het eerste jaar erg klein 
blijven. Bij koele overwintering zijn er 
weinig problemen. Aanbevolen, 
aureispina Backbg. (goudgeel be- 
doornd en goudgele bloemen) 
ayopayana Card. (frisgroene plant, 
goudgele bloem)

% cardenasii Ritt. (kleinbloeiend, bruine 
plant)
carneospina
carrerana Card. (zalmrode bloemen) 
catamarcensis Backbg. (vrij grote, hel
der gele bloem)
columnaris Card. (heldergele bloem, 
klein)
comarapana Card. (kleine oranjegele 
bloem)
comosa Ritt. (geelbloeiend)

% gibbulosa Ritt. (vrij grote gele bloe
men)
hausteiniana Rausch 
lauii Brandt

% maxima Ritt. (interessante vrij groot

wordende soort)
442 % microsperma (Werd.) Speg. (gele

bloem, zeer fijn zaad)
443 miquillensis Card. (kleine bleekgele 

bloem)
444 % minima Ritt. nom.nud.
445 nivosa Fric ex Backbg. (sneeuwwitte 

plant, vuurrode bloem)
446 penicillata Fechs. & v.d. Steeg (prach

tige penseelachtige bedoorning)
447 plazulae
448 ritteri Buin. (bloem rood, wordt vrij 

groot)
449 rubriflora Backbg. (platrond, vuurrode 

bloem)
450 scopaoides Backbg. (oranjegele bloem 

met rode keel)
451 % sanguiniflora Fric ex Backbg. (bloedro

de bloem, zeer gewild)
452 splendens Card. (gele bloem)
453 subtilihamata Ritt.
454 tredecimcostata Ritt. (grofzadig)
455 % weberiana Brandt
456 % Gemengd

PELECYPHORA Ehrenbg.
Kleine bollen uit Mexico met korte 
pectinate bedoorning. Niet kougevoe- 
liQ-

457 pseudopectinata Backbg. 15 zpp (klei
ne witroze bloemen)

PFEIFFERA SD.
Kleine zuilen uit Argentinië en Bolivië. 
Kleine bloemen en grote fraai gekleur
de zaadbessen. Kan fraai als hanger 
gekweekt worden.

458 + x % ianthothele (Monv.) Web.
459 x mataralensis Ritt. (kleiner als de vori

ge soort)

PILOSOCEREUS Byl. & Rowl.
Vaak prachtig berijpte en behaarde 
zuilen, die in cultuur zelden bloeien.
De kweek is meestal niet moeilijk, 
maar ze zijn wel kougevoelig.

460 x % azureus (Buin. & Bred.) (zeer blauw be
rijpt, gele bedoorning)

461 % bradei (Backbg. & Volt) Byl. & Rowl.
(mooi blauw berijpt, erg kougevoelig)

462 x glaucescens (Lab.) Byl. & Rowl. (licht
blauw, met lichtgele bedoorning)

463 x % magnificus Buin. (azuurblauwe zuil, pr
achtig)

464 x minensis (Werd.) Byl. & Rowl. (zeer
zeldzaam, vlgs. Ritt. Cipocereus)

465 x % pachycladus Ritt. (zeer blauwe zuil)
466 x % Gemengd

POLASKIA Backbg.
Fraai wit berijpte zuilen uit Mexico. 
Langzame groeiers, iets kougevoelig.

467 x chichipe (Goss.) Backbg.

PSEUDOESPOSTOA Backbg.
Behoort volgens velen tot Espostoa. 
Fraaie haarachtige bedoorning. Ge-
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makkelijke maar langzame groeiers.
Niet kougevoelig.

468 x % melanostele (Vpl.) Backbg.

PSEUDOLOBIVIA (Backbg.) Backbg.
Op Echinopsis lijkende planten. Grote 
bloemen in vele kleuren. Gemakkelijke 
planten en niet kougevoelig.

469 + x % ancistrophora (Speg.) Backbg. (blijft
__  klein, witte bloem, reukloos)

^470)f x calorubra (Card.) Backbg.
~37l + x % kermesina Krainz (grote karmijnkleuri

ge bloem, prachtig)
472 x kermesina Krainz
473 x obrepanda (SD.) Backbg. (lange, grote

witte bloem)
474 + x potosina (Werd.) Backbg.

PYRRHOCACTUS Berg. emend.
Backbg.
Aan Neochilenia verwante planten met 
klokvormige bloemen. Vaak zware be- 
doorning.

475 x bulbocalyx (Werd.) Backbg. (zeer
zwaarbedoornd)

476 x flaviflorus

REBUTIA K. Sch.
Zeer dankbare bloeiers. Kleine bolvor
mige planten, die gemakkelijk sprui
ten. Bloemen verschijnen onder aan 
de plant. Niet kougevoelig.

477 x albiareolata Ritt.
478 x cajasensis Ritt.
479 + x calliantha Bewg. (mooie donkerrode

bloemknoppen)
480 + x % minuscula K. Sch. (lichtrode bloem)
481 x nitida Ritt.
482 x senilis Backbg. (sneeuwwitte bedoor-

ning)
483 + x % violaciflora Backbg. (fraaie violette

bloemen)
484 + x % xanthocarpa dasyphrissa (Werd.)

Backbg.
485 + x % Gemengd (vele soorten)

RHIPSALIS Gaertn.
Epiphyt. Struikvorm, die hangend 
groeit. Vele verschillende vormen.

486 delvinensis
487 % Gemengd

ROSEOCACTUS Berg.
Aan Ariocarpus verwant geslacht van 
zeldzame Mexicaanse bolcactussen 
met penwortels.

488 fissuratus (Eng.) Backbg. (tot 15 cm 
doorsnee, rozerode bloem, moeilijk)

489 lloydii (Rosé) Berg. (tot 5 cm door
snee, bloem purperrood, niet gemakke
lijk)

SELENICEREUS (Berg.) Br. & R.
De bekende Koningin van de Nacht 
behoort tot dit geslacht. Epiphyt.

490 grandiflorus (L.) Br. & R. (bloem wit, 
20-30 cm lang)

491 macdonaldiae (Hook.) Br. & R. (bloem 
nog groter als de voorgaande soort)

SECTI ECHINOPSIS (Backbg.) De Haas 
Kleinblijvende zuilen, die zeer gemak
kelijk groeien en bloeien. De bloem 
gaat ’s avonds open en bloeit een 
nacht. Aanbevolen.

492 + x% mirabilis (Backbg.) De Haas (kan als
tweejarige plant bloeien)

SOEHRENSIA Backbg.
Grote, aan Lobivia verwante bolcac
tussen. Gemakkelijke groeiers. Bloei 
pas bij grote planten.

493 x bruchii (Br. & R.) Backbg. (groeit bij
zonder snel)

494 x formosa (Pfeiff.) Backbg.

STROMBOCACTUS Br. & R.
Monotypisch geslacht uit Centraal- 
Mexico. Platronde planten tot 8 cm 
doorsnee. Niet gemakkelijk, niet kou
gevoelig. Dit seizoen grote voorraad 
zaden.

495 % disciformis (DC.) Br. & R.

SUBMATUCANA Backbg.
Vaak bij Matucana gerekend geslacht. 
De bloemen hebben een behaarde 
bloembuis.

496 x aureiflora (Ritt.) Backbg.
497 + x intertexta (Ritt.) Backbg. (wordt vrij

fors)
498 x intertexta (Ritt.) Backbg.
499 x intertexta var. met oranje bloem
500 + x madisoniorum (Hutch.) Backbg.
501 x madisoniorum (Hutch.) Backbg.
502 x paucicostata (Ritt.) Backbg.
503 x ritteri (Buin.) Backbg. (platrond tot ca.

15 cm doorsnee)
504 x tuberculata
505 x% Gemengd

THELOCACTUS K. Sch.
Bolcactussen met knobbelige ribben 
en grote, prachtig gekleurde bloemen, 
die bij de schedel uit de areolen ver
schijnen.

506 bicolor bolansis (Runge) Knuth (zeer 
grote purperrode bloem)

507 bicolor tricolor (K. Sch.) Knuth
508 bueckii (Klein) Br. & R. (donkerrode 

bloem)
509 conothelos aurantiacus Glass &

Foster
510 + heterochromus (Web.) van Oost. 10

zpp (zeer beperkte voorraad)
511 lophothele (SD.) Br. & R. (bloem geel)
512 nidulans (Quehl) Br. & R. 15 zpp (geel

witte bloem)
513 tulensis (Pos.) Br. & R. (zilverwitte tot 

zachtroze bloem)
514 % Gemengd

THRIXANTHOCEREUS Backbg.
Niet zeer groot wordende zuilen met
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een fijne blaarachtige bedoorning. Zeer 
mooi

515 x blossfeldiorum (Werd.) Backbg.

TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc.
Groot geslacht van zuilcactussen. De 
planten zijn zeer verschillend van 
uiterlijk, maar groeien vrijwel alle ge
makkelijk en ze zijn niet kougevoelig. 
Een aantal soorten wordt veel als 
entstam gebruikt.

516 x bridgesii (SD.) Br. & R. (wordt als
entstam gebruikt)

517 x% pachanoi Br. & R. (veelgebruikte
entstam, weinig bedoornd)

518 x% rubinghianus Backbg.
519 x% spachianus (Lem.) Ricc. (sterke, veel

gebruikte entstam)
520 x % Gemengd

TURBINICARPUS (Backbg.) Buxb. & 
Backbg.
Kleine bolcactussen, bloeien de gehe
le zomer. Zeer gewilde planten.

521 klinkerianus Backbg. & Jacobs, (wit- 
wollige schedel, witte bloem)

522 polaskii Backbg. (lijkt op een kleine 
Lophophora)

WEINGARTIA Werd.
Bolcactussen, verwant met Gymnoca- 
lycium. Gemakkelijke groeiers en 
bloeiers. Meest gele bloemen. Niet 
kougevoelig.

523 x hediniana Backbg. (doorsnee tot 6 cm,
tot 10 cm hoog)

524 x knizei Brandt 15 zpp
525 x lanata Ritt. (tot 17 cm doorsnee)
526 x % multispina Ritt. (platrond)
527 x platygona Card. (wordt enigszins cylin-

drisch)
528 x riograndensis Ritt.
529 x% sucrensis Ritt. (platrond, tot 15 cm

doorsnee)
530 x vorwerkii (Fric) Backbg. (ook wel Neo-

werdermannia vorwerkii Fric genoemd)
531 x % Gemengd (vele soorten)

ZADEN VAN ANDERE VETPLANTEN 
a f 0,60 (Bfrs. 12) per portie.

AGAVE L. Agavaceae 
Bladsucculenten. Eindstandige bloei 
met enorme bloeiwijze. De aangebo
den soort wordt niet erg groot en is 
de meest gevraagde. Niet kougevoelig. 
victoriae-reginae T. Moore532

533
534

ALOE L. Liliaceae
Veelsoortig geslacht. De meeste soor
ten komen uit Afrika. Vele soorten 
bloeien in cultuur.

x ferox Mill. (fraai bestekelde bladeren) 
x % Gemengd (vele soorten)

ALOINOPSIS Schwant. Mesembr. 
Zodevormende rosetten met een pen-

535
536

537

538

539

540

541
542

543

wortel. Ze bloeien gemakkelijk. 
x fulleri
x malherbei (L. Bol.) L. Bol. (bleekbruine 

tot vleeskleurige bloem) 
x setifera (L. Bol.) L. Bol. (goudgele 

bloem)

ANACAMPSEROS L. Portulaceae 
Het geslacht omvat zowel stam- als 
bladsucculenten. De meeste soorten 
blijven erg klein en bloeien rijkelijk, 

x % rufescens (Haw.) Sweet (het blozend 
liefdesroosje)

ARGYRODERMA N.E.Br. Mesembr. 
Kleinblijvende, enigszins op Conophy- 
tum lijkende planten. Zeer begeerd, 
delaetii Maass (= A. roseum fa. de- 
laetii)
fissum (Haw.) L. Bol. (weinig bekende 
soort)
patens L. Bol. (citroengele bloem) 
subalbum (N.E.Br.) N.E.Br. (gele bloem)

BIJLIA N.E.Br. Mesembr. 
Hoogsucculente, zodevormende plant
jes. Monotypisch geslacht. Gele 
bloem, 
cana N.E.Br.

BOWIEA Harv. ex Hook. f. Liliaceae 
Ui-achtige gewassen uit Afrika met 
klimmende spruiten. Bij volwassen 
planten zijn geen bladeren aanwezig. 
De bloei is gemakkelijk maar onaan
zienlijk.

544 + x % volubilis Harv. & Hook.

BRAUNSIA Schwant. Mesembr. 
Dwergstruikje, eindstandige roze of 
witte bloemetjes.
geminata (Haw.) L. Bol. (witte, 4 cm 
grote bloem)

545

546

547

548

549

CARALLUMA R.Br. Asclepiadaceae 
Aasbloemigen uit Afrika. Vaak kleine 
bloemen, met een zeer fraaie teke
ning.
lutea N.E.Br. 15 zpp (5-7 cm grote 
bloem)
melanantha (Schltr.) N.E.Br. 15 zpp i- 
(zwartbruine bloem, 5 cm doorsnee)

CONICOSIA N.E.Br. Mesembr. 
Kleinblijvende succulente planten met 
grote gele of witte bloemen, 
alborosea L. Bol. (witte bloem, in het 
midden roze)

CONOPHYTUM N.E.Br. Mesembr. 
Dwergsucculenten, die in de herfst rijk 
bloeien in diverse kleuren. De planten 
dienen alleen in de herfst spaarzaam 
begoten te worden, 
uvaeforme (Haw.) N.E.Br. (witgele 
bloem)
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COTYLEDON L. Crassulaceae 
In het algemeen gemakkelijk bloeien
de planten. Ze bloeien met een 
eindstandig bloemscherm met buisvor
mige bloemen.

550 + x % orbiculata L. (dik witberijpte bladeren)

DROSANTHEMUNI Schwant. Mesembr. 
Stugge kleinblijvende struikjes. Niet 
kougevoelig.

551 x spec. met zilverwitte bladeren

ECHEVERIA DC. Crassulaceae 
Rosetvormige bladsucculenten. Vaak 
prachtig berijpt. Mooie kleine bloe
men.

552 lauii (nieuwe soort, wel de mooiste 
van het geslacht)

553 % subrigida (Robins. & Seat) Rosé (rode
of roze bloemen)

EUPHORBIA L. Euphorbiaceae 
Zeer geliefde succulenten. Per bloem 
ontstaan maximaal drie zaden, zodat 
hiervan moeilijk grote hoeveelheden 
zijn te krijgen.

554 x caput-medusae L. 5 zpp (het bekende
Medusahoofd)

555 x cooperi N.E.Br. 5 zpp (wordt groot,
zuil)

556 x grandicornis Goebel 5 zpp (prachtige
zuil, moeilijk)

557 x inermis Mill. 15 zpp (soort medusa
hoofd, gemakkelijke groeier)

558 x ingens E. Mey. 5 zpp (grote 4 of 5-
ribbige zuil, vertakt zich)

559 + x obesa Hook. -5 zpp (fraaie ronde bol)
560 x pseudocactus Bgr. 5 zpp (grote plant

met meest driekantige takken)
561 x triangularis Desf. (driekante stam,

wordt niet zeer groot)

FAUCARIA Schwant. Mesembr. 
Hoogsdcculente planten met dikke 
bladeren, die vaak getand zijn. Grote 
gele bloemen.

562 albidens N.E.Br. (vrij klein, goudgele 
bloem)

563 tigrina (Haw.) Schwant. (het bekende 
tijgerbekje)

FENESTRARIA N.E.Br. Mesembr. 
Hoogsucculente plantjes, zodevor- 
mend.

564 aurantiaca N.E.Br. (goudgele bloem)
565 rhopalophylla (Schltr. & Diels) N.E.Br. 

(witte bloem)

GIBBAEUM Haw. Mesembr. 
Zodevormende, kleinblijvende hoog- 
succulenten.

566 comptonii (L. Bol.) L. Bol. (roze- 
purperen bloem)

567 cryptopodium (Kensit) L. Bol. (roze 
bloem)

568 heathii (N.E.Br.) L. Bol. (witte tot

crème-kleurige bloem)
569 petrense (N.E.Br.) Tisch. (roodachtige 

bloem)
570 pubescens (Haw.) N.E.Br. (violetrode 

bloem)

HAWORTHIA Duval Liliaceae 
Kleinblijvende bladsucculenten. Ze lij
ken vaak op kleinere soorten Aloë.

571 x margaretifera (L.) Haw.
572 x scabra (Roem. & Schuit.) Haw.

IPOMOEA L. Convolvulaceae 
Caudexvormende planten.

573 + platense (= I. digitata) 5 zpp (uiterst
beperkte voorraad)

LAMPRANTHUS N.E.Br. Mesembr. 
Groot geslacht van struikvormige Me- 
sems.

574 x % Gemengd

LITHOPS N.E.Br. Mesembr.
De meest geliefden onder de succu
lente Mesems. Rijkbloeiend in nazo
mer en herfst.

575 bromfieldii L. Bol. (gele bloem, zeer 
beperkte voorraad)

576 comptonii L. Bol. (geelbloeiend)
577 deboerii Schwant. (witbloeiend)
578 divergens L. Bol. (gele bloem)
579 franciscii (Dtr. & Schwant.) N.E.Br. 

(geelbloeiend)
580 fulleri N.E.Br. (witte bloem)
581 fulviceps (N.E.Br.) N.E.Br. (gele bloem)
582 localis (N.E.Br.) Schwant. (geelbloei

end)
583 optica (Marl.) N.E.Br. (witbloeiend)
584 salicola L. Bol. (witte bloem)
585 turbiniformis dabneri (zeer beperkte 

voorraad)
586 turbiniformis marginate (zeer beperkte 

voorraad)
587 werneri Schwant. ex Jacobs, (gele 

bloem)
588 % Gemengd (vele soorten)

NOLINA Mchx. Agavaceae 
Succulenten met verdikte stam uit 
Mexico

589 x microcarpa
590 x recurvata Lem. 15 zpp (stam tot 50 cm

doorsnee)

OOPHYTUM N.E.Br. Mesembr.
Kleine zodevormende en hoogsuccu
lente planten. Lijken op Conophytum.

591 nanum (Schltr.) L. Bol. (witte bloem)

PANAX Araliaceae
592 ginseng (geen succulent!)

PLEIOSPILOS N.E.Br. Mesembr.
Ook wel levend graniet genoemd. Gro
ter als Lithops met zeer dikke blade
ren. Bloei in de herfst met grote bloe
men.
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593 beaufortensis L. Bol. (goudgele bloem)
594 bolusii (Hook.f.) N.E.Br.
595 dimidiatus L. Bol.
596 magnipunctatus (Haw.) Schwant.
597 rouxii L. Bol.
598 % Gemengd

PORTULACA L. Portulacaceae 
Bladsucculenten. Soms eenjarig, soms 
overblijvend. Niet kougevoelig.

599 x grandiflora Hort. (oude cultuursoort,
met vele bloemkleuren)

PUYA Mol. Bromeliaceae 
Meest stamvormende planten, 
eindstandig bloeiend.

600 x chilensis Mol. (tot 1 meter hoog)
601 x% mirabilis

SESAMOTHAMNUS Welw. Pedaliaoeae 
Stamsucculenten met bij de bodem 
dik opgezwollen stam. Grote bloemen.

602 lugardii N.E.Br. 8 zpp (witte bloem)

STAPELIA L. Asclepiadaceae 
Stamsucculenten met meest vierribbi- 
ge stam. Grote bloemen met vijf slip
pen, vaak onaangenaam ruikend.

603 desmetiana N.E.Br. 10 zpp (kleine
bloemen)

604 hirsuta L. 5 zpp
605 variegata L. 10 zpp

STOMATIUM Schwant. Mesembr. 
Zodevormende planten, met zeer korte 
stam.

606 x trifarium L. Bol. (’s nachts geopende
gele bloem)

TACITUS Moran & Meyran Crassula- 
ceae
Nieuw geslacht uit Mexico. Zeer ge
zocht. De planten lijken op Echeveria.

607 + % bellus Moran & Meyran

TALINUM Adans. Portulacaceae 
Struikjes met knollige wortels. De 
bloemen verschijnen aan lange sten
gels en zijn zelffertiel

608 + x % paniculatum (Jacq.) Gaertn.
609 + x uhliginosum 10 zpp (zeer beperkte

voorraad)

TITANOPSIS Schwant. Mesembr. 
Geliefde, kleinblijvende, zodevormende 
plantjes, met naar verhouding grote 
gele of oranjekleurige bloemen.

610 calcarea (Marl.) Schwant. (zeer beperk
te voorraad)

YUCCA Agavaceae
Geen vetplant, maar wel xerophytisch

611 x Gemengd

ZADEN VAN CACTUSSEN EN VETPLANTEN a 1 2,- (Bfrs. 40) per portie.

612 + Mamillaria carmenae Castan. & Nun. de Cac. 5 zpp (beperkte voorraad, zeldzaam)
613 Neogomesia agavioides Castan. 15 zpp. (moeilijk, zeldzaam)
614 Sclerocactus whipplei intermedius (Peebl.) Bens. 15 zpp (moeilijk, zeer zeldzaam)
615 Utahia sileri (Eng.) Br. & R. 15 zpp (zeldzaam, verwant aan Sclerocactus)
616 x Euphorbia clava Jacq. 15 zpp (tot 1 meter hoog, met lange bladeren)
617 x Euphorbia schinzii Pax 15 zpp (korte hoofdstam, met vele spruiten)
618 Pachycarpus schinzianus 10 zpp (Brachystelma)
619 Raphionacme hirsuta (E. Mey.) Dyer (aasbloemige) 20 zpp.
620 Testudinaria macrostachya 20 zpp (= Dioscorea)
621 Welwitschia mirabilis Hook. 5 zpp (= W. bainesii (Hook.) Carr. Uiterst zeldzame woestijn- 

plant uit Angola en Zuidwest-Afrika. Levend fossiel. De kweek van deze plant is zeer moei
lijk en wordt beginners zeker niet aanbevolen.

Wij maken U erop attent, dat In het januarinummer van Succulenta een vervolglijst zal verschijnen. Deze 
zal nog een vijftigtal soorten omvatten, waaronder een aantal zeer veel gevraagde.
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22. Dolichothele camptotricha, type 10a, lege zaaddoos

23. Coryphantha macromeris, type 10b, lege zaaddoos

24. Mammillaria bella, type 11, lege zaaddoos
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de Cactaceae benadrukt te hebben, zodat de chaos in de naamgeving van 
onze planten wellicht snel tot het verleden zal behoren. Dit artikel is een 
voor ''Succulenta'' aangepaste versie van het origineel, dat gepubliceerd 
zal worden in het tijdschrift van de Engelse Botanische Vereniging (Botani- 
cal Journal of the Linnean Society). Geïnteresseerden verwijs ik daarnaar 
en naar onderstaande literatuur.
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American Journal of Botany, 47 : 460-467.
Kapil, R.N. en N. Prakash, 1969. Embryology of Cereus jamacaru and Ferocactus wizlizeni 
and comments on the systematic position of the Cactaceae.
Botaniska Notiser, 122: 409-426.
Ritter, F., 1980. Kakteen in Süd Amerika.

Kikkenstein 295 , 1 104 A M  Amsterdam

Cactusvindplaatsen in Arizona ( 5 )

J.J. DE MORREE

Het schrijven over de schijfopuntia's in Arizona (prickly pears) is om ver
schillende redenen een ingewikkelde zaak. Al lezend in het boek van Ben- 
son: Cacti of Arizona, blijkt dat in de loop der jaren meerdere namen zijn 
gebruikt voor steeds dezelfde soort. Hierdoor zijn een aantal synoniemen in 
omloop voor steeds dezelfde soorten. Diverse auteurs gebruiken dan een 
van deze synoniemen zodat naslaan of determineren lastig werk wordt. 
Soms zijn de oude namen vervangen door geheel andere. Een eenvoudig 
voorbeeld is b.v. de oude O. engelmannii. Deze dient volgens Benson nu 
O. phaeacantha var. discata (Griffiths) Benson en Walkington te heten. In 
de botanische tuinen zien we echter nog overal de Engelmann prickly pear 
en O. engelmannii.
Een ander voorbeeld is het gegeven dat een naam naar een andere soort 
verhuist. De tegenwoordige O. violacea var. santa-rita (O. gosseliniana 
var. santa-rita) werd vroeger door Engelmann O. chlorotica genoemd. Er 
is echter nog steeds een O. chlorotica nml. O. chlorotica Engelmann en 
Bigelow. Een soort met ronde groene schijven i.p.v. de paarse van O. vio
lacea .
Voor kleurenfoto's van beide opuntia's verwijs ik naar het boekje van E. en 
B. Lamb: Kleurige cactussen in hun natuurlijke omgeving. De systematiek 
bewandelt dus absoluut geen rechte paden en het bovenstaande is natuur
lijk maar een menselijk pogen om de natuur steeds "beter”  in te delen. De 
natuur zelf maakt het de oplettende cactofiel echter ook moeilijk. De schijf
opuntia's hebben de neiging om onderling te hybridiseren. Hierdoor ont-
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Opuntia erinacea op de natuurlijke vindplaats

staan veel overgangen tussen de soorten die het ingewikkeld maken om 
een individuele plant in te delen bij de ene of andere soort. Nu is dat inde
len ook maar een merkwaardige drang van de mens, die hij kostte wat kost 
aan de natuur wil opdringen.
Voor een juist beeld zal de systematicus alle cactussoorten met hun over
gangen als een continuüm dienen te beschrijven, waarbij men geografische 
arealen bepaalt, waar men kan spreken van een soort.
In Noord-Arizona hybridiseren O. erinacea [O. hystricina?) en O. polya- 
cantha die toch al op elkaar lijken. Ook treden er kruisingen op tussen O. 
phaeacantha var. major en O. erinacea. En O. macrorhiza en O. phaea- 
cantha kunnen ook al niet van elkaar afblijven.
Benson vermeldt nog ten overvloede dat er tussen de variëteiten onderling 
frequent hybridisatie optreedt in de gebieden waar deze elkaar overlappen. 
Als relatieve leek lijkt het me vervolgens eveneens nogal raadselachtig dat 
een kruipende opuntia met lange doorns een variëteit is van een massale 
struik met vrijwel doornloze schijven.. Dit geldt bv. voor O. violacea var. 
macrocentra en O. violacea var. santa-rita, en voor O. phaeacantha var. 
major en O. phaeacantha var. laevis. Deze inleiding diende slechts om 
duidelijk te maken dat het zien van een willekeurige opuntia op zijn groei
plaats - zeker als deze niet in bloei staat - veel hoofdbrekens oplevert als 
men de naam wil achterhalen. Gelukkig heeft Benson in zijn boek een groot 
aantal kaarten (zgn. distributiekaarten) opgenomen, waar de verspreiding 
van de soorten met hun variëteiten staat ingetekend. Het determineren is 
dan allicht eenvoudiger dan bij het aanschaffen van een cactus bij een 
groothandelskweker die geen namen bij de planten zet.
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Opuntia phaeacantha var. maior in de sneew (Grand Canyon) 

Foto's van de schrijver
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Opuntia violacea 
var. macrocentra

Opuntia 
linguiformis 
bij San Xa vier 
dei Bac.

Foto's van
de schrijver
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Een mooie laagblijvende soort die in Noord-Arizona voorkomt is O. erina
cea. In de Grand Canyon waar ik deze soort vond was het een purperrood 
gekleurde kruipende opuntia met lange witte doorns. Grote oppervlakten 
van de bodem worden door deze planten bedekt. De Amerikaanse bena
ming van een der variëteiten (var. ursina) is een van de meest harmonisch 
klinkende namen die ik ooit tegenkwam: nml. grizzly bear prickly pear. De
ze naam duidt op de lange witte bedoorning van de onderste schijven 
waardoor een dicht wit harig kleed ontstaat. Backeberg vermeldt deze plant 
als O. hystricina var bensonii, volgens Benson ten onrechte. Een mooie 
afbeelding van O. hystricina staat bv. in het boekje van Barthlott. Cacteeën 
(van de Groenboekerij).
In heel Arizona komt de soort O. violacea voor die erg variabel is (purple 
prickly pear). Hij is roodachtig-paars in de droge tijd en de paarse gloed 
blijft ook in de vochtige tijd bestaan.

De var. santa-rita is een hoge struik met ronde schijven die prachtig paars 
zijn gekleurd. Alleen op de toppen van de schijven komen enkele stekels 
voor, zodat de schijven slechts met glochidiën bezet lijken. Toen ik deze 
soort op een afstand voor het eerst waarnam dacht ik met O. basilaris te 
doen hebben, die sterk was ingedroogd. De violacea wordt dan ook even
als de basilaris veel als decoratieve struik aangeplant in tuinen en parken. 
De var. macrocentra heb ik alleen gezien in het Arizona-Sonora Desert Mu
seum omdat deze var. maar sporadisch voorkomt. Een foto is wel bij het 
artikel opgenomen om het contrast met O. violacea var. santa-rita te laten 
zien. Lange zwarte doorns sieren de eerstgenoemde var.
De soort met de grootste verspreiding is O. phaeacantha met zijn diverse 
variëteiten. In het Kakteenlexikon van Backeberg wordt deze soort O. en- 
gelmannii genoemd. De broeders Lamb doen dit in hun boven reeds ver
melde boekje ook.
Overal komt men deze groene opuntia tegen, solitair of in groepen. De 
grootte kan variëren van halfliggende plant tot hoge struik. Er is een doorn- 
loze variëteit maar de meeste hebben doorns op de schijven. In de Grand 
Canyon komt de laagblijvende var. major voor. De naam major voor de 
laagste van de variëteiten blijft me verbazen. Ze komen vrij dicht bij de bo
venrand van de canyon voor. De planten die ik zag waren op dat moment 
gedeeltelijk ingesneeuwd en in januari vroor het 's nachts enige graden. 
Daar zijn ze echter goed tegen bestand. De al eerder genoemde O. erina
cea groeit vele honderden meters dieper in de canyon waar het klimaat 
woestijnachtig is en waar geen sneeuw te bekennen viel. De zonderlinge 
1 500 m diepe kloof van de Coloradorivier levert door het hoogteverschil 
een aantal klimaatzones met boven aan de rand dennenbossen en op de 
bodem dorre woestijn. Het kan hier dus voorkomen dat soorten die in kli
maatzones elders in Amerika nogal ver uiteen liggen, in de canyon maar 
een paar honderd meter van elkaar verwijderd zijn, en het toch beiden naar 
hun zin hebben. Een mooie plaats voor hybridisatiemogelijkheden.
Een soort die eigenlijk niet Arizona thuisbehoort, maar waarvan ik toch een 
afbeelding plaats is de merkwaardige O. linguiformis, die in Texas groeit. 
Ik zag deze aangeplant bij de missiepost van San Xavier del Bac bij Tucson 
waar de lange tongvormige schijven (zoals de naam al zegt) weer eens iets 
anders zijn dan al die ronde schijven van de andere opuntia's.
Wellicht missen de kenners een bijzonder mooie opuntia in deze opsom
ming, nml. O. basilaris. Deze prachtige planten heb ik maar één keer in 
een tuin aangeplant gezien en geen foto genomen. Toch komt hij in West
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Arizona geregeld voor. Zoals bij O. microdasys zijn de schijven slechts be
zet met glochidiën die bij aanraking sterk kunnen irriteren. Hierdoor kan de
ze soort zich misschien permitteren om geen doorns te hebben. In een 
gidsje van de Papago-Park Desert Botanical Garden in Phoenix staat te le
zen dat tot voor kort jeukpoeder werd gemaakt van de gemalen glochidiën 
van deze opuntia.

Kon. Emmalaan 23, 2264 SH  Leidschendam

De begrenzing van de geslachten Neoporteria, 
Pyrrhocactus en Thelocephala in de zin van Ritter (1)

P.N. AARSEN

Wie het standaardwerk van Friedrich Ritter, "Kakteen in Südamerika'', 
1979-1981,  naslaat zal merken dat Ritter de door Backeberg ingevoerde 
geslachten Neochilenia en Horridocactus niet erkent. Van de 56 door 
Backeberg in "Das Kakteenlexikon" beschreven Neochilenia-soorten beho
ren volgens Ritter 3 2 soorten tot het geslacht Pyrrhocactus en 9 soorten 
tot het geslacht Thelocephala. De namen c.q. beschrijvingen van de reste
rende 1 5 Neochilenia-soorten zijn volgens Ritter dubieus. Zeventien van de 
22 door Backeberg beschreven Horridocactus-soorXen rekent Ritter tot het 
geslacht Pyrrhocactus, van de overige 5 soortnamen moeten er 4 als du
bieus worden beschouwd.
Opgemerkt moet worden dat var) deze 56 Neochilenia- en 22 
Horridocactus-soorten respectievelijk 31 en 15 soorten Ritter zijn naam 
dragen. Hij heeft deze ontdekt tijdens zijn jarenlange veldwerk in Zuid- 
Amerika. Een ieder zal zich dan ook moeten afvragen waarom de door Rit
ter ontdekte, en door hem als Pyrrhocactus of Thelocephala beschreven 
soorten meestal in onze verzamelingen voorkomen onder de door Backe
berg geëmendeerde namen. Ritter gaat in zijn standaardwerk uitvoerig op 
deze problematiek in.
Britton en Rosé (The cactaceae, vol. 3, 1922,  pp. 77 en 94) scheidden 
de Chileense Echinocactussen af en brachten deze onder in een nieuw 
geslacht Neoporteria. Volgens hun beschrijving zijn Neoporteriasoorten 
ronde tot korte zuilvormige planten met een min of meer harige kroon. De 
gewoonlijk rechte ribben zijn meer of minder knobbelig. De korte trechter
vormige bloemen ontspringen uit de schedel en zijn meestal roze of rood 
gekleurd. De stempellobben zijn crème tot rood. De kleine, meer of minder 
ronde vruchten openen zich bij het afvallen, waardoor een gat aan de basis 
ontstaat. De bruine zaden hebben een gerimpeld, soms geknobbeld opper
vlak en een iets verzonken hilum. Als type voor dit geslacht kozen Britton 
en Rosé Echinocactus subqibbosa Haworth. Dit geslacht werd benoemd 
naar de Chileense entomoloog Carlos Porter. Als determinatiekenmerken 
noemen Britton en Rosé: trechtervormige bloemen met een rechte slanke 
bloembuis; een geschubd ovarium en vrucht met haren of borstelharen in 
de oksels van de schubben. Het zij opgemerkt dat Britton en Rosé niets 
vermelden over het al of niet openen van de binnenste bloemkroonbladen. 
Berger (Kakteen, 1929,  p. 215) splitste het verzamelgeslacht Echinocac
tus Link 1 827 verder op door hiervan het geslacht Pyrrhocactus af te 
scheiden. De planten van dit geslacht zouden volgens Berger gekenmerkt 
zijn door gekerfde ribben; grote areolen met vele priemachtige doornen; 
roodgele bloemen; en beschubde ovaria met witte wolbosjes en vaak
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borstelharen. Over de bloemvorm werd wederom niets vermeld. Een type- 
plant werd door Berger niet genoemd, omdat Echinocactus strausianus 
Schumann als eerste soort onder dit geslacht werd beschreven, wordt deze 
als type beschouwd.
De door Ritter beschreven Pyrrhocactussoorten groeiden, en groeien ho
pelijk nog, zowel in Chili als Argentinië.
Backeberg (Blatter für Kakteenforschung, 1938, 6) splitste op geografi
sche gronden het geslacht Pyrrhocactus op in een oostelijk van de Andes, 
in Argentinië, groeiende groep, en een westelijk, in Chili, groeiende groep. 
Het Andes-gebergte zou tijdens de evolutie ais een scheidsmuur hebben 
gefungeerd. De in Chili voorkomende soorten bracht Backeberg onder in 
het nieuwe geslacht Horridocactus. Dit geslacht zou zich volgens hem on
derscheiden van de andere gelijkende Chileense geslachten door het ont
breken van borstelharen en doornen op de ovaria; deze zouden slechts be
zet zijn met kleine, iets wollige, schubben. De relatief grote bloemen zou
den zeer wijd, radvormig, open staan. Omdat deze beschrijving niet duide
lijk verschilt met die door Berger opgesteld voor het geslacht Pyrrhocactus, 
was Backeberg in 1956 genoodzaakt deze laatste als volgt te emenderen 
( = verbeteren): Kogelvormige of korte cylindrische planten, waarvan de 
doornen nooit haakvormig zijn, maar meestal iets langer en naar boven ge
kromd. Van de klok- tot urnvormige bloemen is de buitenkant van het ova
rium en de bloembuis, het zogenaamde hypanthium, beschubd, met wol 
en borstelharen in de oksel van de schubben. De stijl is nooit rood en de 
vrucht is wollig. De locatie is Argentinië.
Ritter (Kakteen in Südamerika, band 2, 1980, p. 245) ontkracht deze 
kunstgreep van Backeberg door erop te wijzen dat de zaailingen van de in 
het zuiden van Argentinië groeiende Pyrrhocactussoorten terdege haak- 
doornen bezitten. Voorts komen in het geslacht Pyrrhocactus zowel klok- 
en urnvormige als trechtervormige bloemen voor. De laatste bloemvorm 
zou volgens Backeberg kenmerkend zijn voor de Chileense Horridocactus- 
sen. Dat de stijl van de Argentijnse soorten nooit rood zou zijn is ook on
juist; bij Pyrrhocactus catamarcensis vond Ritter zowel gele als rode stij
len. Anderzijds komen bij de Chileense soorten veelvuldig niet-rode stijlen 
voor. Het al of niet voorkomen van borstelharen op het ovarium zou ook 
geen wezenlijk verschilpunt zijn.
In 1939 beschreef Backeberg (Kakteenkunde, 1939, 3, 82) een nieuw 
Chileens geslacht onder de naam Chilenia met als type Echinocactus jus- 
sieui Monville. De naam Chilenia werd in 1 942 omgedoopt in Neochile- 
nia.
Het enige wezenlijke kenmerk waarin dit geslacht zich zou onderscheiden 
van het geslacht Horridocactus, zou een sterke beharing van het hypan
thium zijn. Borstelharen zouden alleen in de oksels van de bovenste schub
ben voorkomen. Volgens Ritter (Kakteen in Südamerika, band 2, 1980, p. 
416) is echter de beharing van het hypanthium in sterke mate afhankelijk 
van het klimaat waarin de betreffende soorten groeien. De in het zuiden 
van Chili groeiende soorten hebben een minder behaard hypanthium dan 
die, welke in het noorden groeien. De laatste dragen grote wolvlokken op 
hun bloemknoppen ter bescherming tegen de felle zonlicht. Borstelharen 
komen in dezelfde mate voor bij het geslacht Horridocactus als bij Neochi- 
ienia. Volgens Ritter is dan ook naam Neochiienia onhoudbaar, zelfs als 
aanduiding van een ondergeslacht.

Duinoordstraat 36, 2023 WD Haarlem (wordt vervolgd)
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BOEKBESPREKING

ZdenMk Fleischer en Bohumil Schütz, Kakteenpflege: eine Anleitung, 338 bladzijden,
1 00 kleurenfoto's, 50 zwartwitfoto's, 1 9 schetstekeningen, ingebonden, stijve geplastificeer
de omslag, formaat: 21 x 15 cm, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1982. ISBN 3-8001- 
61 13-3. DM 28. . v , ,
Dit is een vertaling van de in 1978 uitgegeven oorspronkelijke Tsjechische titel Pëstovam 
kaktusQ". Fleischer was een bekende beroepskweker van cactussen, Schütz staat als auteur 
en als cactusspecialist bekend. In zijn privéverzameling staan al zijn cactussen ruim 30 jaar uit
sluitend in hydrocultuur. En van deze gezichtshoek uit, namelijk een enorm grote ervaring in 
het telen van cactussen, is dit boek tot stand gekomen. Praktisch uitsluitend daarover gaat dit 
werk dan ook. Daarin onderscheidt het zich van de meeste andere boeken, want geen enkele 
cactussoort wordt met name apart behandeld. Het boek is als volgt samengesteld. Na de ge
bruikelijke inleiding wordt eerst vrij uitvoerig stilgestaan bij de morfologie van de cactus. Alle 
essentiële onderdelen en organen worden onder de loupe genomen. Vervolgens behandelen 
de schrijvers alle belangrijke natuurlijke verspreidingsgebieden stuk voor stuk. Het derde hoofd
stuk houdt zich bezig met de belangrijke beginselen van de cactuskweek. In het vierde worden 
speciale kweekmethoden geschetst. In het vijfde hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht ge
vraagd voor de diverse mogelijkheden van het vermeerderen van cactussen, inclusief de in vi- 
tro"-methode. Het laatste hoofdstuk in deze uitgebreide handleiding gaat over ziektes, onge
dierte en bestrijdingsmanieren. Verder bevat dit boek een werkkalender en behandelt in een 
apart hoofdstuk bijna elk cactusgeslacht. De gebruikelijke registers achterin het werk complete
ren het geheel.
Op de inhoud beoordeeld geef ik dit werk gaarne alle lof. Al het plaatwerk, door Schütz zelf ge
fotografeerd, is van behoorlijke kwaliteit en over het hele boek regelmatig verdeeld. De druk is 
aangenaam te lezen en gezet op vrij dik halfglanzend papier. Behalve een paar minder storende 
zetduivelgevalletjes vond ik twee vrij hinderlijke fouten: op de bladzijden 38 en 44 moeten de 
naamteksten bij de foto's gewisseld worden.

K. Schumann, Blühende Kakteen (Iconographia cactacearum), 1e deal, 1901 , her
druk. Voor de kenner van dit klassieke werk behoeven we deze originele herdruk met een be
perkte oplage (van 600 stuks) niet nader toe te lichten. Voor de fijnproever die graag wil ge
nieten van de tekenkunst van mevr. T. Gürke, zal dit mogelijk verheugend nieuws zijn. In dit 
eerste deel zijn de 1 2 platen uiteraard uitgevoerd conform het oorspronkelijke historische ma
teriaal, nl. 50 x 35 cm. Ook Karl Schumanns begeleidende tekst is in fascimile. De prijs voor 
dit deel 1 luidt DM 55.

N.B.: de cactuskalender Blühende Kakteen 1983 Korsch-Verlag, München, Wien, formaat 
33 x 29 cm, 1 3 kleurenplaten, drietalige tekst (Duits, Engels, Frans), prijs netto DM 1 9,90. 
De uitvoering van het kleurenplaatwerk is als gebruikelijk zonder meer goed.

Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal
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Index van plantennam en
De vetgedrukte bladzijden verwijzen naar afbeeldingen

A Namen van cactussoorten:
Acanthocalycium klimpelianum, 245,

247
— thionanthum, 72
— violaceum, 119, 216 

Ariocarpus fissuratus, 73, 74, 75, 77
— furfuraceus, 1 20
— retususus 235
— trigonus, 1 67, 216 

Armatocereus ghiesbreghtii, 161 
Arrojadoa dinae, 167

— horstiana, 167 
Arthrocereus rondianus, 167 
Astrophytum asterias, 96, 234

— capricorne, 1 78, 247
— crassispinum, 166
— niveum, 1 66
— ornatum var. virens, 1 68 

Austrocephalocereus albicephalus, 216
— dybowskii, 1 67 

Aylostera fibrigii, 206 
Blossfeldia liliputana, 178 
Brachycereus nesioticus, 208, 209,

210 , 21 1
Brasilicactus haselbergii, 11 
Carnegia gigantea, 66, 179 
Cereus aethiops, 178

— peruvianus fa. aureus, 143 
Cleistocactus smaragdiflorus, 70, 179 
Coleocephalocereus fluminensis var.

braamhaarii, 236 
Cópiapoa alticostata, 179

— cinerea, 21 5 
Coryphantha borwigii, 191

— clavata, 178, 266
— elephantidens, 1 20
— grata, 1 92
— longicornis, 191
— macromeris, 180, 267
— missouriensis, 48
— nickelsae, 1 91
— poselgerana var. valida, 179,

180
— pseudoechinus, 256
— pusilliflora, 256
— recurvata, 120
— reduncispina, 180 

Cryptocereus anthonyanus, 167 
Cumulopuntia gelerasensis, 1 88 
Cylindropuntia bigelowii, 66 
Denmoza rhodacantha, 236 
Digitorebutia albeopectinata, 132 
Discocatus albispinus, 17, 18

— alteolens, 1 8
— araneispinus, 16, 17, 18, 28
— boomianus, 1 7 ,1 8
— cephaliaciculosus, 1 8
— crystallophilus, 167
— estevisii, 28
-- ferricola, 18
— hartmannii, 234
— horstii, 1 8, 30
— insignis,' 1 8
— latispinus, 1 67
— placentiformis, 1 8
— pulvinicapitatus, 167

— subviridigriseus, 1 8
— zehntneri, 17, 18 

Dolichothele camptotricha, 178, 179,
267

Echinocactus grusonii, 72, 95
— palmeri, 180
— uncinatus, 96

Echinocereus dichroacanthus, 1 20
— ferreirianus, 1 67
— fitchi, 1 1 9
— knippelianus, 64
— leeanus, 136, 137, 138, 139
— parnanesiorum, 234
— pectinatus, 192
— var. rubispinus, 235
— pentalophus, 1 67
— pleiogonus, 1 39
— pulchellus, 60, 61, 62, 63, 64
— pulchellus var. amoenus, 60, 

6 1 ,62, 63, 64
— radicans, 1 39
— reichenbachii, 1 92
— schwarzii, 255
— subinermis, 64, 65
— weinbergii, 64 

Echinomastus intertextus, 226
— lauii, 236

Echinopsis chacoana, 167
— eyrisii, 1 50
— leucantha, 226
— obrepanda, 215 

Encephalocarpus, strobiliformis, 216,
241, 242

Epiphyllum chrysocardium, 166
— cooperi, 167
— pfersdorfii, 1 67 

Epithelantha micromeris, 178, 266 
Eriocactus amplicostatus, 164, 166

— claviceps, 164
— grossei, 164, 165, 166, 206 

var. aureispinus, 1 64
— leninghausii, 94, 1 64

var. longispinus, 164, 165
— magnificus, 163, 164, 166
— nigrispinus, 164, 166
— schumannianus, 164, 166
— warasii, 163, 164, 165, 166 

Eriocereus jusbertii, 53, 100, 123,
167, 190, 213, 230, 231 

Eriosyce ceratistes, 1 79 
Escobaria dasyacantha, 179

— hesteri, 100
— leei, 1 68
— minima, 100, 101
— missouriensis, 48
— orcuttii, 265
— roseana, 120
— strobiliformis, 96
— vivipara var. bisbeeana, 96 

Espostoa lanata, 179
— nana, 1 60

Eulychnia saint-pieana, 1 1 9 
Ferocactus gracilis, 179, 180

— johnstonianus, 192
— lindsayi, 191
— reppenhagenii, 191
— schwarzii, 119



Frailea asterioides, 2 0 3 , 2 4 7 , 248
—  grahliana, 2 0 3 , 2 2 7  

G ym nocactus gielsdorfianus, 2 1 5
—  roseanus, 1 20
—  viereckii, 1 66 

Gym nocalycium  achirasense, 2 0 6
—  andreae, 2 5 8
—  artigas, 2 4 8
—  bodenbenderanum, 1 7 8 , 2 0 3 , 

2 4 8
—  bruchii, 4 0 , 41
—  eurypleurum , 1 9 3 , 1 9 6 , 197
—  eytianum , 1 68
—  guerkianum, 2 5 8
—  horstii, 2 0 3
—  hyptiacanthum , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 5 9
—  leeanum, 2 5 8
—  netrelianum, 2 5 8
—  schickendantzii, 1 1 9
—  schuetzianum , 1 67
—  uruguayense, 2 5 8 , 2 5 9  

Haageocereus m ultangularis var.
pseudom elanostele, 104 

H am atocactus ham atacanthus, 2 4 5 ,
2 4 6

—  setispinus fa. flavibaccus, 168
—  uncinatus, 96  

Harrisia fragans, 178 , 2 2 5 , 2 2 7  
Homalocephala texensis, 1 7 8 , 2 6 6  
Hym enorebutia rebutioides, 2 3 5  

Jasminocereus thonarsii, 21 1 
Leuchtenbergia principis, 2 1 5  
Lobivia durispina, 166

—  hertrichiana, 81
—  pampana, 2 3 6
—  peclardiana var. w interae, 82
—  pentlandii, 1 66
—  w interiana, 8 0 , 8 1 , 82
—  w rightiana, 81 

M alacocarpus erinaceus, 2 6 3
—  fric ii, 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 3
—  m artin ii, 2 6 2 , 2 6 3
—  orthorachis, 2 6 3
—  sellow ii, 262
—  sessiliflorus, 2 6 2
—  te tracanthus, 2 6 2  

Mammillaria anniana, 4 8 , 144 , 2 3 6
—  applanata, 70
—  auricom a, 1 43
—  backebergiana, 21 9
—  balsasoides, 71
—  baxterana, 70 , 168
—  baumii, 1 20
—  bella, 2 1 9 , 2 2 0 , 267
—  bocasana, 1 1 9 , 2 2 5
—  bom bycina, 70 , 2 2 4
—  cam ptotricha, 2 6 7
—  carmenae, 2 5 , 26 , 72 , 144
—  carretii, 1 68
—  centralip lum osa, 143 , 144
—  cerralboa, 96
—  chionocephala, 2 5 6
—  coahuilensis, 1 6 9 , 1 7 0 , 171
—  columbiana, 2 2 4
—  conspicua, 21 6
—  cow perae, 70 , 168
—  dealbata, 144 , 2 3 4

—  deherdtiana, 1 24
var. dodsonii, 1 24

—  densispina, 119
—  denudata, 1 1 9
—  discolor, 191
—  egregia, 2 2 4
—  eichlamii, 1 68
—  elegans, 2 2 4 , 2 3 4
—  elongata, 96 , 2 2 4
—  erectoham ata, 120
—  erythrosperm a, 1 20
—  fraileana, 1 68
—  gasserana, 1 20
—  gaumeri, 70 , 71
—  geminispina, 2 2 4
—  gilensis, 2 2 4
—  glassii, 1 92
—  gracilis, 1 20 , 2 2 4
—  guelzowiana, 66 , 6 7 , 124
—  guerreronis, 53, 84, 8 5 , 2 1 9
—  hahniana, 72
—  halbingeri, 144
—  herrerae, 2 2 4
—  heyderi, 1 70
—  huitzilopochtli, 143
—  lasiacantha, 1 20
—  laui, 2 5 6

fa. dasyacantha, 256  
fa . subducta, 256

—  longiflora, 72 , 123 , 1 2 4 , 125 , 
255

fa. stam pferi, 124 , 125
—  longimamma, 2 1 6 , 2 2 4
—  m agnifica, 2 3 5
—  mainiae, 120 , 2 5 6
—  m aritim a, 7, 8 , 9 , 10
—  marksiana, 144
—  matudae, 52, 53

var. serpentiform is, 53
—  mazatlanensis, 1 20
—  mercadensis, 21 6
—  meyranii, 219
—  m icrohelia, 70 , 2 2 4
—  m icrothele, 70
—  miegeana, 70
—  mieheana, 2 5 6
—  moellerana, 70 , 168
—  m ultid ig ita ta , 1 68
—  m ystax, 70
—  nana, 265
—  napina, 2 1 5
—  nejapensis, 70, 225
—  nivosa, 96
—  nunezii, 1 68 , 21 9

var. solisii, 1 20
—  pachyrhiza, 1 91
—  parkinsonii, 1 68

var. brevispina, 72
—  pectinifera, 2 2 4
—  pennispinosa, 2 2 9
—  perbella, 2 5 5
—  petrophila, 2 56
—  pilcayensis, 219
—  poselgeri, 2 1 5
—  pseudoperbella, 2 2 4
—  pygmaea, 2 2 4
—  rhodantha, 2 2 4



— san-angelensis, 144, 234
— saboae, 1 24

var. goldii, 1 24 
fa. haudeana, 1 24

— schiedeana, 225
var. dumetorum 48, 144

— schumannii, 1 20
— senilis, 235, 256
— setispina, 229, 265
— solisioides, 70
— species "de Ocotepec"

(Lau 1 108), 144
— species "Chalma", 144
— species "Tenango de Valle", 1 44
— species "ex Quiotepec", 144
— sphacelata, 1 68
— spinosissima, 70, 84, 8 9 , 144, 

219, 224, 255
— stella-de-tacubaya, 120, 144
— supertexta, 144, 192
— theresae, 124, 234
— tonalensis, 192
— uncinata, 153 , 154
— varieaculeata, 256
— viescensis, 1 20
— weingartiana, 1 20
— wrightii, 143
— wilcoxii, 67, 143
— wildii, 224
— woodsii, 224
— zeilmanniana, 22 4 , 225
— zephyranthoides, 71, 95 

Marginatocereus marginatus, 1 1 9 
Matucana aureiflora, 179

— blancii, 1 60
— calliantha, 207
— formosa, 207
— herzogiana, 160, 161
— madisoniorum, 20 3 , 207, 248
— megalantha, 157, 159 , 160,161
— multicolor, 188
— tuberculata, 207
— yanganucensis, 1 57, 1 58,

15 9 , 160, 161, 20 3 , 207
Melocactus bahiensis, 245

— curvicornis, 34
— giganteus, 32, 33 , 34
— huallancaensis, 105, 160
— levitestatus, 32
— loboguerreroi, 236
— macracanthos, 21 5
— macrodiscus, 245
— mazelianus, 1 67
— peruvianus, 105
— salvadorensis, 166
— schatzlii, 236
— species HU-422, 34
— warasii, 32
— zehntneri, 33, 34'

Mila caespitosa, 103 , 104
— colorea, 1 05, 1 60
— maxima, 105
— nealeana, 105 

Neobesseya asperispina, 181 , 182
— missouriensis, 181
— notesteinii, 181
— rosiflora, 181

— similis, 1 81
— wissmannii, 1 81 

Neochilenia napina, 47
— paucicostata, 47, 1 19 

Neoevansia lazaro-cardenasii, 191
— zopilotensis, 191 

Neogomesia agavioides, 233 
Neolloydia ceratites, 218

— conoidea, 227, 21 8, 21 9
— cuensis, 21 8
— grandiflora, 218, 236

var. robusta, 1 66
— matehualensis, 21 8
— odorata, 218, 248, 249, 265

— pilispina, 21 8
— pulleineana, 218
— warnockii, 1 67 

Neoporteria huascensis, 96
— villosa, 72

Nopalxochia ackermannii, 48 
Notocactus apricus, 178, 246, 255

— arachnites, 234
— bommeljei, 4
— caespitosus, 255
— concinnus, 242
— crassigibbus, 234
— eremiticus, 7
— ferrugineus, 255
— fricii, 112, 113, 114, 2 6 1 ,2 6 2

— fuscus, 7, 242
— haselbergii, 239, 243
— herteri, 238, 239, 240 

horstii, 71, 239, 240, 242
var. erythrinus, 239 
var. purpureiflorus, 242

— leninghausii, 215
— mammulosus, 240, 242
— megalanthus, 167, 235
— minimus, 119,  255

fa. cristatus, 1 43
— mueller-melchersi, 239
— muricatus, 4, 5 , 6, 7, 1 1 9,

143
— neoarechavaletai, 1 1 1
— neobuenekeri, 7
— ottonis, 7, 238, 240

var. janousekianus, 238, 240 
var. vencluianus, 238, 240

— pauciareolatus, 114
— purpureus, 240
— rauschii, 7
— roseoluteus, 240
— roseiflorus, 242
— rutilans, 239, 242, 243

var. storianus, 239
— sessiliflorus, 113,  262
— scopa, 7, 71, 106, 238, 243
— species Hinz 397/68, 237, 238
— succineus, 7
— tenuicylindricus, 7
— uebelmannianus, 71, 239, 243
— vanvlietii, 71
— warasii, 71
— werdermannianus, 71, 119, 

1 4 3 , 2 5 5
Obregonia denegrii, 75, 143, 255 
Opuntia basilaris, 278



—  ch lorotica, 2 6 8
—  engelm annii, 2 6 8
—  erinacea, 2 6 9 , 2 7 3
—  ficus-indica, 191
—  fragilis, 1 92
—  gosseliniana, 2 6 8
—  hystricina, 2 7 9 , 2 7 3

var. bensonii, 2 7 3
—  linguiform is, 2 7 2 , 2 7 3
—  m acrorhiza, 2 6 9
—  m icrodasys, 2 7 4
—  phaeacantha, 2 6 9 , 2 7 1 , 2 7 3

var. d iscata, 2 6 8 , 2 7 0  
var. laevis, 2 6 9  
var. maior, 2 6 9 , 2 7 0  

polyacantha, 269  
tom entosa, 191 
violacea, 2 7 3

var. m acrocentra, 2 6 9 , 2 7 2 , 
2 7 3
var. maior, 2 6 9
var. santa-rita, 2 6 8 , 2 7 1 ,
2 7 3

Oreocereus fossulatus, 2 0 4 , 2 0 5
—  hendriksenianus, 1 8 5 , 187
—  leutrichus, 185 , 187
—  neocelsianus, 1 20
—  ritte ri, 185 , 1 8 6 , 1 8 7 , 188 , 

2 3 6
O rtegocactus m acdougallii, 2 1 1 , 2 1 2 , 

2 1 3
Parodia aureicentra var. omniaurea, 1 7 9

—  aureispina, 2 1 6
—  kiliana, 119
—  mairanana, 21 6
—  malyana, 2 3 5
—  rubriflora, 179
—  sanguiniflora, 96
—  tarabicina, 2 3 6
—  zaletajewana, 60  

Pediocactus sim psonii, 96
—  peeblesianus var. fickeisenii, 

2 3 6
Pelecyphora aselliform is, 75 , 77 , 167

—  pseudopectinata, 167 
Pereskia amapola, 1 7 8 , 2 2 6

—  lychnidiflora, 1 91 
Pfeiffera ianthothele, 96  
Pilosocereus chrysacanthus, 2 3 6

—  gruberi, 2 3 4
—  pachycladus, 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 

2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 4
Pseudolobivia kermesina, 1 1 9 
Pseudopilocereus parvus, 2 3 6  
Pterocactus tuberosus, 2 0 3  
Pterodiscus speciosus, 191 
Pyrrhocactus catam arcensis, 2 7 5

—  garaventai, 2 5 6  
Rebutia chrysacantha, 92

—  flav is ty la , 1 43
—  taevitaensis, 2 3 5  

Rhipsalis cassytha, 1 7 8 , 179
—  tonduzii, 2 3 6  

Roseocactus fissuratus, 2 3 3
—  interm edius, 2 3 3
—  kotschoubeyanus, 2 2 9 , 2 3 0 , 

2 3 1 ,2 3 2 ,  2 3 3

var. m acdow ellii, 232  
—  Iloydii, 2 1 6 , 2 3 3  

Setiechinopsis m irabilis, 179 
Strom bocactus d isciform is, 36 
Subm atucana in te rtexta , 2 1 6  
Sulcorebutia alba, 106, 167

—  arenacea, 1 56 , 2 3 4
—  candiae, 2 3 4
—  canigueralii, 21 5
—  cylindrica, 143
—  flavissim a, 11, 116
—  toro tensis, 1 1 9
—  xanthoantha, 2 3 4  

Tephrocactus lecoriensis, 179, 203 
Thelocactus bicolor, 75 , 76, 77, 179,

2 2 5
—  heterochrom us, 21 6
—  m acdow ellii, 2 3 4
—  nidulans, 95

Thrixanthocereus blossfeldiorum , 247 
Turbinicarpus pseudopectinatus, 190

—  schmiedickeanus var. 
dickisoniae, 2 5 6

—  valdezianus, 188 , 189, 190 
W eberocereus biolleyi, 48

—  tunilla, 166  
W erckleocereus glaber, 1 92 
W eingartia chuquichuquiensis, 143

—  corroana, 13
—  crispata, 13
—  cylindrica, 1 3
—  fidaiana, 1 3
—  frankiana, 13
—  glom eriseta, 13
—  glomerospina, 1 3
—  haseltonii, 1 3
—  hediana, 1 3
—  lanata, 206
—  lecoriensis, 1 3
—  losenickyana, 13
—  markusii, 1 3
—  menessesii, 1 3
—  m entosa, 1 3
—  m uschii, 1 3
—  neocum m ingii, 1 3

var. koehresii, 1 68
—  neumanniana, 13, 167
—  pilcomayensis, 1 3
—  polygona, 13
—  pulquinensis, 12, 13
—  ritte ri, 1 3
—  steinbachii, 1 3
—  sucrensis, 1 3
—  rarijemsis, 1 3
—  tiraquensis, 1 3
—  vertic illacantha, 13
—  w estii, 1 3

B N am en van overige succulente 
planten

Adansonia d ig ita ta, 255  
Aeonium  tabulifo rm e, 2 1 5  
Agave cv. "L e o p o ld ii", 96

—  sisalana, 71
—  utahensis, 143



Aloe albiflora, 1 1
—  arenicola, 221
—  aristata, 192
— bakeri, 2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 5

—  bellatula, 1 1
—  brow nii, 221
—  ciliaris, 245
—  com ptonii, 221
—  distans, 2 2 0 , 221
—  hemmingii, 2 5 9 , 2 6 0 , 261
—  jacksonii, 2 5 9
—  jucunda, 2 5 9 , 2 6 0 , 261
—  longistyla, 1 1
—  marm orata, 2 6 0
—  m eyeri, 96 , 1 91
—  m illo tii, 245
—  m itrifo lia, 221
—  m itrifo rm is, 108, 1 0 9 , 2 2 0
—  nobilis, 221
—  rauhii, 71
—  sladenia, 71
—  somaliensis, 2 5 9 , 2 6 0 , 261
—  sorroria, 221
—  squarrosa, 172 , 1 7 3
—  stans, 221
—  thom soniae, 1 9 7 , 198
—  tom psonii, 1 1
—  variegata, 71 

Argyroderma delaetii, 1 67 
Ceropegia dinteri, 96  
Cheirydopsis cuprea, 21 5 
Cyphostem m a bainesii, 134 , 1 3 5 , 136

—  crameriana, 134 , 135 , 136
—  ju ttae , 1 34, 1 36

var. ternatus, 1 34
—  seitziana, 134 , 135 , 136
—  uter, 1 34 

Cissus antarctica, 135
—  discolor, 1 33
—  njegerre, 1 33
—  quadrangularis, 133
—  rhom bifolia, 1 33 

Conophytum  hirtum  var. baradii, 1 92
—  klinghardtense, 48 

Crassula dasyphilla, 2 1 6  
Delosperma tradescantioides, 1, 3 
Dicrocaulon brevifo lium , 3 
Didym aotus lapidiform is, 5 1 , 52 
Dinteranthus inexpectatus, 8 6 , 88

—  m icrosperm us, 8 6 , 88
—  pole-evansii, 8 6 , 87
—  puberulis, 8 6 , 88
—  vanzijlii, 8 6 , 88
—  w ilm otianus, 8 6 , 8 7 , 88  

Diplomosa retroversum , 102  
Disphyma crassifo lium , 1 0 2  
Dorotheanthus bellidiform is, 1 2 1 , 122 ,

123
—  gramineus, 1 23
—  hallii, 123

Dorstenia foetida, 4 1 , 4 2 ,  43  
Dracophilus dealbatus, 1 4 6

—  delaetianus, 146
—  m ontio-draconis, 146
—  proxim us, 146

Drosanthem um  floribundum , 147
—  hispidum , 147
—  speciosum , 145, 146, 147, 

148
Dudleya pachyphytum , 48  
Duvalia sulcata, 2 3 6  
Eberlanzia arm ata, 175

—  horrida, 175
—  spinosa, 174, 1 75
—  stylosa, 175
—  vanheerdei, 1 75 

Ebracteola candida, 175
—  m ontis-m oltke i, 175 

Echeveria derenbergii, 1 1 9
—  d ifractens, 48
—  prunina, 1 92 

Enarganthae octonaria, 200 
Erepsia anceps, 2 0 2

—  aspera, 202
—  compressa, 2 0 2
—  gracilis, 202
—  inclaudens, 2 0 0 , 201, 202
—  m utabilis, 2 0 2  

Esterhuysenia alpina, 222 
Euphorbia cussonioides, 192

—  leuconara, 78, 79
—  lophogona, 78
—  obesa, 2 1 5
—  splendens, 2 5 5
—  w akefie ld ii, 1 92 

Eurystigma clavatum , 2 2 2 , 223 
Fenestaria aurantiaca, 191 
Gasteria liliputana, 148 , 149 
G raptopetalum  m acdougallii, 2 1 5  
Haw orth ia  lim ifo lia , 120

—  pehlemanniae, 2 5 6
—  sordida var. lavrani, 48
—  viscosa, 96 

Huernia ingeae, 2 5 6
—  leachii, 49, 50 , 51
—  macrocarpa, 50 , 72
—  pendula, 50
—  pillansii, 2 3 5  

Idria colum naris, 2 3 4 , 2 5 6  
Kalanchoe m arm orata, 96

—  rauhi, 71
Lithops dinteri var. brevis, 1 91 
Maughaniella luckho ffii, 256  
Monadenium m afingensis, 1 92

—  stapelioides, 2 3 6
—  torre i, 1 67 

Ophionella arcuata, 21 5 
Orbea semota, 1 67 
Pachypodium baronii var.

w indsorii, 167
—  lamerei, 1 67 

Peperomia dolabriform is, 96 
Piaranthus pulcher, 166 
Pleiospilos bolusii, 52

—  simulans, 52 
Pseudolithos m igiurtinus, 2 3 4  
Sem pervivum  arachnoideum , 96 
Senecio m edleyw oodii, 1 1 9 
Stapelia clavicorona, 2 1 6

—  glanduliflora, 166



I
—  nobilis, 56  

Tacitus bellus, 96  
Tillandsia ionantha, 1 2 9

—  loliacea, 2 5 3

purpurea, 103 
stric ta , 97  
tecto rum , 128
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