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Beste vriendinnen en vrienden

1 984 is voorbij. Laten we nog eens even terugkijken. Voor onze vereniging 
is het jaar zonder schokkende gebeurtenissen verlopen.
Zonder problemen kwam er een nieuwe secretaris in het bestuur, zonder 
problemen ook kon een nieuwe redactieopzet voor ons tijdschrift met een 
nieuwe hoofdredacteur en een nieuwe fotoredacteur worden bemand, 't Is 
toch altijd een goed en verheugend teken, dat je in een vereniging als de on
ze weer vlot nieuwe mensen vindt, die bereid zijn om een aantal jaren een 
baantje te vervullen.
Ik wil in dit verband wel eens even stilstaan bij die mensen die leiding geven 
aan onze instellingen. Jaar in jaar uit zorgen ze er weer voor, dat de leden
administratie, de boekenuitleen, de diavoorziening, de zaadverkoop, het rui
len van plantjes en natuurlijk ook het verschijnen van ons aller tijdschrift 
goed verlopen. Hulde aan deze 'stille werkers', die zoveel tijd aan het welzijn 
van Succulenta geven. Ook zij zullen op vele momenten ook liever in hun kas 
of met hun planten bezig zijn... ook voor 1 984 weer hartelijk bedankt, beste 
mensen!
Ook de Ledenraad heeft in 1 984 zijn werk goed gedaan, dachten wij. Alleen 
hebben we de indruk, dat het voorbereiden en nabespreken van de zaken 
die in die vergaderingen aan de orde komen, nog wel eens wat kan verbete
ren.
1 984 bracht ook de enquête: meer dan 600 leden hebben eraan meege
daan, een resultaat waarvan zelfs Uw bestuur niet had kunnen dromen. Er 
zit dus wel degelijk leven in de brouwerij. Die leden hebben ons werkelijk 
een stimulans gegeven om alles zo snel mogelijk uit te werken (en dat is 
voorwaar geen kleinigheid). Daarna kunnen we misschien een heleboel leu
ke ideeën proberen te realiseren.
1 984 was helaas ook het jaar van de verdere afbrokkeling van het leden
bestand. We zitten nu op ongeveer 2800  leden en dat brengt natuurlijk fi
nanciële gevolgen met zich mee. In onze huishoudpot zal in dit nieuwe jaar 
waarschijnlijk f  8 0 0 0 ,0 0  minder contributie terechtkomen. Dit betekent 
dat er op ons tijdschrift moet worden bezuinigd. Per nummer zullen er wat 
minder pagina's zijn en in de zomermaanden zal er eenmaal een nummer 
uitvallen. Waarschijnlijk moet ook het aantal kleurenfoto's wat beperkt wor
den.
Zo ben ik dan in 1 985 aangeland. Ik wens U allen een heel gelukkig 1 985 
en ik hoop, dat iedereen dit jaar weer veel genoegen en voldoening aan haar 
of zijn hobby zal beleven. Vooral hoop ik ook, dat U lid zult blijven. Loop niet 
weg als U iets niet zint of als het met de planten eens even wat slechter 
gaat.
Breng die zaken op Uw afdelingsvergadering of bij ons ter sprake. Ik hoop 
tenslotte, dat U dit jaar ook eens extra Uw best doet om anderen te interes
seren voor onze fraaie hobby.
1 985 is begonnen. Laten we er een goed jaar van maken.

Herman Koningsveld 
Uw voorzitter
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Braziliaanse impressies (IV)
PIERRE BRAUN

Pilosocereus rosae P.J. Braun - Een mooie nieuwe soort uit Brazilië
Deze interessante nieuwe soort werd reeds in 1 982 door Mevr. Rosa Uebel- 
mann ontdekt, tijdens een tocht tezamen met haar echtgenoot Werner Ue- 
belmann en Leopoldo Horst. Het stond direct vast dat het hier een prachtige 
nieuwe vondst betrof.
In de zomer van 1 983 heb ik tezamen met mijn vriend Leopoldo Horst de 
vindplaats, die ver van de grote verkeerswegen af ligt, bezocht. Vanaf de gro
te weg kan men eerst nog met de auto tot aan de voet van de bergen komen, 
een afstand van circa 1 5 km. Maar dan moeten we, de rugzak om, moei
zaam te voet verder naar de planten. Deze groeien hier en daar hoog in de 
bergen van de Serra do Espinhago, gelegen in het centrale deel van de staat 
Minas Gerais. De planten staan altijd tussen grote rotsblokken van kwartsiet. 
Weliswaar ligt de groeiplaats op een hoogte van slechts 800 m, maar het 
kost toch vele uren om er te komen.
De zuilen worden maar enkele meters hoog en vertakken zich meestal dicht 
bij de basis. De takken blijven relatief dun. Fantastisch mooi is de intensief 
blauwe berijping van de epidermis, die des te sterker opvalt omdat de planten 
slechts 5 tot 7 ribben hebben en de korte bedoorning de epidermis niet aan 
het oog onttrekt.
Bijzonder mooi is ook het goudgele, oranje of roodbruine zijdeachtige pseu- 
docephalium, dat meestal aaneengesloten is en vaak slechts op één rib voor
komt. De zachte haren kunnen tot 4 cm lang worden.
In enigszins schril contrast met de schoonheid van de plant staan de weinig 
opvallende bloemen. Deze worden tot 6 cm lang en openen zich 3 tot 4 cm; 
het zijn nachtbloeiers. Het pericarpellum vertoont vaak enkele borstels en ha
ren, maar verder is de bloem kaal, vlezig en groenachtig van kleur. De peri- 
anthbladeren zijn op de groeiplaats in Brazilië rose/wit, hier in Europa meer 
groenachtig/wit.
Opvallender is de vrucht. Deze afgeplat bolvormige bes wordt tot 6,5 cm dik. 
Ze is glanzend groen of soms bruinachtig rood; vanaf het aanhechtingspunt 
van de bloemrest is de vrucht iets gegroefd. Het vruchtvlees is fel violetrood 
van kleur. De zaden zijn ca. 2 mm lang, 1,5 mm breed en 0,8 mm dik en 
hebben de typische vorm van Pilosocereus-zaden. De roodbruine testa is ta
melijk glad en glanzend, de testacellen zijn tabulair ( = tafelvormig).
Door de rotsachtige bodem van de groeiplaats zijn bomen en struiken 
schaars. De begeleidende vegetatie bestaat voornamelijk uit terrestrische 
Bromelia's, een Vellozia spec. en als cactussen Arthrocereus rondonianus 
Backeberg et Voll, Pilosocereus bradei (Backeberg et Voll) Byles et Rowley, 
Pilocereus spec. nov. en Discocactus spec. nov.
Van de cactussen komt alleen de Discocactus ook in de dieper gelegen dalen 
voor. Het terrein is moeilijk toegankelijk, terwijl het ook gevaarlijk is de meters 
dikke rotsblokken te beklimmen. Toch konden we het gebied 1 2 km diep bin
nendringen. Echter, andere cactussoorten dan de genoemde werden niet ge
vonden.
Op te merken zij nog dat sedert 1 977 dikwijls zaad en planten onder de na
men Pilosocereus rosae, roseana of rosalensis aangeboden werden en 
worden, soms in combinatie met de aanduiding spec. HU 460. Het betreft 
dan altijd de veelribbige, dicht geelbruin tot goudgeel bedoornde Pilosoce
reus chrysosthele (Vaupel) Byles et Rowley. Toen deze planten na vele jaren

3



Pseudocephalium met vruchten

Foto's boven
PHosocereus rosae van de schrijver

Foto links: 
J. Hovens

Opengesprongen vruchten
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herontdekt werden en het nummer HU 460 kregen, dacht men eerst een 
nieuwe soort gevonden te hebben. Spoedig onderkende men echter dat het 
ging om P. chrysosthele.
De hier besproken Pilosocereus rosae draagt het veldnummer HU 546. On
der dit nummer werd het holotype gedeponeerd in het herbarium van de 
Stadtische Sukkulentensammlung van Zürich. Ook mijn veldnummer Br 286 
heeft betrekking op deze soort.
Lit.:
P.J. Braun, Erstbeschreibung - Pilosocereus rosae P.J. Braun, Eine neue Art aus dem zentralen Minas Gerais, Brasilien, K.u.a.S. 
1 9 8 4 , 3 5 (8 ): 178 - 18 1 .

Hauptstrasse 83, D 5 0 2 0  Frechen 1, BRD 

Vertaling: L. Bercht

Onderzoek naar de chemische samenstelling van een 
aantal inerte substraten/opperhuiden/doorns: een oriën
tatie (slot)

HANS VAN WORTEL

Doorns
Onderzocht zijn de doorns van drie cactussen uit verschillende geslachten 
nl. Echinocereus engelmannii, Echinocactus grusonii en Gymnocalycium 
saglione var. rubrispinum De cactussen zijn in lava opgekweekt en hebben 
sterk ontwikkelde doorns. In figuur 8 staan de analyse-resultaten weergege
ven. Alle doorns bevatten magnesium, aluminium, silicium, fosfor, zwavel,
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chloor, kalium, calcium en spoortjes mangaan, ijzer en koper. Opvallend is, 
naast het hoge calcium-gehalte, het hoge kalium-gehalte. Bij twee soorten is 
kalium zelfs hoger dan calcium.
Op de doorn van Echinocactus grusonii is silicium sterk verhoogd en is zelfs 
hoger dan kalium, zie fig. 8B.
Magnesium, aluminium, fosfor, chloor (en ijzer, mangaan, koper) komen al
tijd in relatief lage konsentraties voor. Ook nu blijkt weer hoe komplex alleen 
al de elementsamenstelling van een cactusdoorn is.
Voor de opbouw van een doorn lijkt echter veel kalium (en calcium) nodig te 
zijn. Wie zet een experiment op waarbij het kalium-gehalte in de voedingsop- 
lossing sterk wordt veranderd?

Voorlopige konklusies
In drie typen lava, drie typen kleikorrels en een type steenwol komen globaal 
dezelfde elementen voor. Silicium vormt hiervan het hoofdbestanddeel. Van 
de andere elementen zijn calcium en ijzer de elementen die het sterkst varië
ren.
Een type kleikorrel is ongeschikt als substraat, omdat hierin te veel zwavel 
aanwezig was. Natgemaakt rook het substraat zelfs naar "rotte eieren” 
(E-l2 S ). Alle andere substraten zijn goed bruikbaar als niet-aarde substraat. 
Welk substraat men verkiest wordt bepaald door: vochtvasthoudend vermo
gen, gewicht, prijs, verkrijgbaarheid, direkte bruikbaarheid en herbruikbaar- 
heid.
De sterk ontwikkelde waslagen onderscheiden zich van de daaronderliggende 
opperhuid door het ontbreken van magnesium en fosfor, een sterke afname 
van calcium en kalium en een duidelijke toename van silicium. Zwavel komt 
dikwijls ook verhoogd voor. Chloor, ijzer, mangaan en koper komen zowel in 
de waslaag als in de opperhuid zeer afwisselend en in lage koncentraties 
voor. Er schijnt geen direkte relatie te zijn tussen deze elementen en de 
waslaag (bij Uebelmannia is hierover nog enige onzekerheid).
Silicium en aluminium zijn in geen enkele voedingsoplossing aanwezig, wel 
echter in de waslagen/doorns. M.a.w. deze elementen worden door de plan
ten uit het substraat vrijgemaakt.
Kalium is een belangrijke bouwsteen voor een cactusdoorn, er zijn echter 
ook nqg veel andere elementen die een rol spelen bij de vorming van een 
doorn.
Fosfor is in de epidermis/doorn een element dat slechts in lage koncentraties 
voorkomt.

Nawoord
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bepaalde elementen een belangrijke rol 
spelen bij de opbouw van de waslagen/doorns van cactussen. Er zijn echter 
nog te weinig planten onderzocht, tengevolge waarvan de konklusies als 
voorlopig beschouwd moeten worden.
Op dit moment (eind juni 1984) ben ik begonnen met een vervolg-onder- 
zoek, waarbij in principe ondermeer aan de volgende punten aandacht ge
schonken zal worden:
- elementsamenstelling van de epidermis van enkele groene en enkele 

blauwgrijze Melo's, zowel gekweekt in lava als op aarde
- elementsamenstelling van de epidermis van een purper-, groen- en zilver

grijs gekleurde Uebelmannia pectinifera
- elementsamenstelling van de epidermis van enkele Astrophytums (witte
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Fig. 8: Oppervlakte-analyses van doorns uit 3 verschillende 
cactusgeslachten.

stippen)
- elementsamenstelling 

van goed en slecht ont
wikkelde doorns van 
bijv. Discocactus, Echi- 
nocereus, Astrophy- 
tum.

Bovendien lopen daar
naast nog een aantal ex
perimenten waarvan de 
uitslag, positief of negatief, 
te zijner tijd bekend ge
maakt zal worden.
Als men kommentaar/aan- 
vullingen op het artikel 
heeft kan men dit te allen 
tijde kenbaar maken, ook 
suggesties voor het ver
volgonderzoek zijn van 
harte welkom.
Tenslotte een verzoek: 
Wie kan mij helpen aan 
vers importmateriaal?

Vosstraat 18, 6 96 4  BA Hall

Braziliaanse Melocactussen met een HU-num m er (VIII)

G. EERKENS 

HU 405
Melocactus grisoleoviridis Buin. & Bred., beschreven in K.u.a.S. 1 974, p. 
98-100, is een grijsgroene plant met ivoorkleurige bedoorning met donke
re punten. Is zeer goed te onderscheiden van M. lensselinkianus, evenwel 
tussen M. grisoleoviridis en HU 174 zijn geen verschillen waar te nemen. 
De groeiplaats is gelegen bij Itamarandiba in Minas Gerais.
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M. grisoleoviridis (foto: E. Lanssens)

Melocactus spec. HU 422

M. pachyacanthus HU 407

M. arcuatispinus HU 424 (foto: L. Bercht)

Melocactus spec. HU 4074 (Alle andere foto's: A. Buining)



HU 407
Ten oosten van Umbaranas, Bahia groeit deze soort, die als Melocactus 
pachyacanthus Buin. & Bred. werd beschreven in K.u.a.S. 1976, p. 1-3. 
Het is een zeer mooie plant met lange roodzwarte, harde bedoorning. Het 
cephalium is dicht rood beborsteld.

HU 407A
Een voor mij onbekende soort, waarvan ik geen beschrijving bezit en even
min de groeiplaats weet. Dit nummer komt voor in de lijst van Pierre Braun 
in K.u.a.S. 1 980, p. 309.

HU 422
De planten met dit veldnummer hebben harde, kromme dorens. Ze zijn ver
want met Melocactus zehntneri. De vindplaats is Sentosé, dezelfde habitat 
dus als van Melocactus HU 358!

HU 423
Een onbeschreven soort. De plant die in mijn verzameling voorkomt, heeft 
een naaldvormige bedoorning en lijkt identiek te zijn met Melocactus HU 
1 53A. De habitat is bij Guanambi, Bahia.

HU 424
Onlangs werd deze soort in Succulenta 1 983, p. 97-100 beschreven als 
Melocactus arcuatispinus Bred. & Eerk. ex ann. Buin. Het is een mooie
grijsblauwachtig groene plant met gebogen bedoorning. Hij is goed te her
kennen. Habitat bij Tiguara, Buraco d'Ayua, Bahia.
Tamanredjo, d is tr ic t  C om m ew ijne , S urinam e (wordt vervolgd)

Agavenproblemen op de Cayman Eilanden (slot)
Agave sobolifera - A. sisalana - A. angustifolia

P. WAGENAAR HUMMELINCK

Na bestudering van het in dit artikel beschreven materiaal zou onze kennis 
van het voorkomen van Agave op de Cayman Eilanden kunnen worden sa
mengevat in de volgende tabel, welke duidelijk aantoont, dat de problemen 
waarop hierboven werd ingegaan, nog lang niet zijn opgelost.

la . Bladeren lancetvormig, vlezig, aan de basis gekromd; bloemen geel
(inheemse soort).......................................................................................  2

lb . Bladeren smal-lancetvormig tot zwaardvormig, stijf-afstaand; bloemen
geelachtig groen, stamper en meeldraden met bruin overstoven (niet- 
inheemse soort)......................................................................................... 3

2a. Samenkomende bladranden aan de basis van de eindstekel
g lad ......................................................................................? A. sobolifera

2b. Samenkomende bladranden aan de basis van de eindstekel met kleine
stekeltjes .......................................... IA .  sobolifera forma spinidentata

3a. Bladeren smal-lancetvormig, met randstekels............... A. angustifolia
3b Bladeren zeer smal lancetvormig tot zwaardvormig, (meestal) zonder

randstekels................................................................................................  4
4a. Bloemsteeltjes kort (1-5 mm).................................................A. sisalana
4b. Bloemsteeltjes zeer lang (1 0-25 mm).... A. sisalana forma pediceiiata
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SUMMARY
PROBLEMS IN AGAVE ON THE CAYMAN ISLANDS

During a short zoological collecting trip to the Cayman Islands, 1 7.V. - 1 2.VI. 1 973, (Figs. 1 - 
4) the author collected a number of specimens of Agave, the study of which mighl be of so- 
me interest considering our scanty knowledge öf the subject as summarized by George R. 
Proctor in his recent "Flora of the Cayman Islands":

1. Leaves curved at base; flowers yellow; indigenous species: 1. A. sobolifera 
1. Leaves straight; flowers greenish or greenish-yellow, the fi- 

laments and style maroon-dotted; cultivated or persistent
after cultivation:.......................................................................... 2. A. sisalana

Another Agave, not identified, occurs as an escape from cultivation on Little Cayman, 
but no material has been available for study.

The collected material - for the greater part preserved wilh formaline - has been presented to 
the State University, Utrecht and the Dept. of Botany, University of the West Indies, Jamaica. 
It is numbered 99-1 21, in correspondence to a collection of Antillean Agaves studied before.

The first problem presented itself in connection with the supposed occurrence of Agave sobo
lifera as an endemic of the Cayman flora. The author - being unable to discover any characte- 
ristics by which this well-known species could be identified with certainty - proposes to call the 
specimens in question, because of the small prickles found on the marginal edges of the base 
of the spine Agave sobolifera? forma spinidentata: Differt a forma sobolifera foliis marginibus 
sub apice aculeis brevibus praeditis. (Flolotype U: Cayman Brac, coli. no. 102. Paratype U: 
Little Cayman, coli. no. 101; cf. Figs. 5-13).
The second problem turned up, when on Grand Cayman Agave sisalana was found having 
pedicels about 10 times as long as usual. In this case - considering the unstable character of 
the species - these specimens were indicated as Agave sisalana forma pedicellata Differt a 
forma sisalana pedicellis longissimis (10-25 mm longis). (Holotype U: Grand Cayman, coll. 
no. 1 06; cf. Figs. 1 3-21.
The third problem did bear upon a Ihird species which has been identified -  after Consulting 
Gentry's 1 982 publication — as typical Agave angustifolia (Cf. Figs 13-14, 21-29).

After studying the few specimens collected by myself, I would suggest the following K e y 
which emphasizes Proctor's statement: "There is no doubt thal Agave in the Cayman Islands 
requires further study".

1 a . Leaves lanceolate, fleshy, curved at base; flowers yellow.
(Indigenous species).............................................................  2

1 b . Leaves narrowly lanceolate to linear, firm, straight; flowers
yellowish green or greenish yellow, filaments and style 
maroon-dotted. (Introduced species).................................. 3

2 a . Marginal edges of spine-base srTiooth ........... A. sobolifera?
(Cayman Brac),

2 b . Marginal edges of spine-base with small prickles..................
A. sobolifera? forma spinidentata 

(Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac)
3 a . Leaves narrowly lanceolate, with marginal prickles................

........................................................................... A. angustifolia
(Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac)

3 b . Leaves linear-lanceolate, without marginal prickles..........  4
4 a . Pedicels short, I 2: 5 m m ......................................A. sisalana

(Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac)
4 b . Pedicels very long, 1 0-20-25 mm ..........................................

...................................................A. sisalana forma pedicellata
(Grand Cayman)
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Sweelincklaan 84, 3 7 2 3  JH  Bi!thoven

Geelbloeiende Echinocerei der Subinermes

W. STERK

In 1 845 werd een plant naar Europa verstuurd die in 1 856 van Salm-Dyck 
de naam Echinocereus subinermis kreeg. Subinermis betekent tamelijk on
bewapend. In de beschrijving van Salm-Dyck zijn geen afmetingen van de 
plant aangegeven.
Britton en Rosé vermeldden over deze soort: plant enkelvoudig, later sprui
tend, 1 0 tot 1 2 cm hoog; ribben 5 tot 8; 3 of 4 randdorens met een lengte 
van 1 tot 2 mm; geen middendorens. Krainz geeft een hoogte van 1 0 tot 1 5 
cm, soms zelfs tot 20 cm, aan en. een basisdiameter van 7 tot 9 cm; hij 
constateert 6 tot 8 randdorens en een middendoren tot 5 mm lang, terwijl 
bij oudere planten slechts een viertal dorentjes van niet meer dan 1 mm lang 
ontwikkeld worden. Hieruit blijkt wel dat de soort nogal variabel is. De bloe
men zijn 7 cm lang en bij volledige opening 7 cm breed. Het vruchtbeginsel 
en de bloembuis zijn dicht met viltige areolen bezet; op deze areolen staan 7 
of meer dunne, 5 mm lange dorens. Deze dorens zijn wit, soms met een 
bruine punt.
In 1 91 3 beschreven Britton en Rosé Echinocereus luteus. Ten opzichte van 
E. subinermis zijn de planten iets meer zuilvormig en is de bedoorning 2 tot 
8 mm lang. Backeberg vond in 1 938 dat deze naam weinig zin had en dus 
beter kon vervallen, maar in 1 960 maakte hij er een variëteit van E. subin
ermis van. Krainz vindt in 1 962 noch de soortsrang noch de variëteitsrang 

■te handhaven.
Vindplaatsen van E. subinermis liggen in de bergen bij Alamos, prov. Sono
ra, Mexico en wat zuidelijker bij Noria in de provincie Sinaloa dicht bij de 
vindplaats van de volgende soort.
Echinocereus ochoterenae werd beschreven door Ortega; een jaaropgave 
is nergens te vinden. In elk geval is het na het verschijnen van het standaard
werk van Britton en Rosé, want zij maken geen gewag van deze soort. De 
vindplaats ligt bij Concordia in de provincie Sinaloa, Mexico, een plaats iets 
ten oosten van het bekende Mazatlan.
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E. ochoterenae is een enigszins zodevormende plant. De aparte zuiltjes wor
den tot 1 0 cm hoog en kunnen 4 tot 7 cm dik worden. In de volle zon kleu
ren ze soms wat rood, hetgeen E. subinermis ook doet. Het lichaam telt 
meestal 1 0 ribben. De 8 tot 9 randdorens, die eerst roodachtig zijn en later 
bruin worden, zijn 6 tot 1 0 mm lang. De middendorens zijn 1 2 mm lang en 
wat donkerder dan de randdorens. De gele bloem wordt 7 cm lang en ver
schilt weinig van die van E. subinermis. Ortega noemde het typus var. A en 
vermeldde ook een var. B. die iets korter en dikker zou zijn en waarvan de mid
dendorens langer en donkerder zouden zijn.
Echinocereus tayopensis is een in 1 956 door Marshall beschreven plant 
die werd gevonden in de provincie Sonora op een hoogte van 900-1 200 m. 
Volgens de beschrijving worden de stammetjes 1 5 cm lang en 8 cm dik en 
hebben ze meestal 1 2 ribben. Van de 1 2-1 5 randdorens (bij volwassen 
planten) zijn de bovenste wat korter dan de onderste. De middendorens zijn 
verschillend van lengte, waarbij de langste tot 2 cm zou kunnen worden. De 
gele bloemen zijn vrijwel gelijk aan die van de beide eerdergenoemde soor
ten. De planten spruiten flink en vormen zo hele zoden. Soms maken ze ook 
wortelspruiten. Het zijn goed groeiende planten die rijk bloeien, alhoewel in
dividuele verschillen voorkomen.



Echinocereus stoloniferus komt uit hetzelfde gebied als E. tayopensis. Deze 
meer zuilvormige soort spruit meestal ondergronds en vormt zo zoden; de 
soortnaam stoloniferus betekent uitlopers dragend. De bloemen van deze 
soort zijn vrijwel gelijk aan die van E. subinermis. Bij mij hebben deze planten 
nog niet gebloeid. Ook de zaden heb ik nog niet kunnen onderzoeken; daar
mee zou de verwantschap met de drie voorgaande soorten waarschijnlijk be
vestigd kunnen worden.

De auteur van E. stoloniferus, Marshall, dacht bij deze soort aan een ver
wantschap met E. dasyacanthus, een soort die door Benson als variëteit 
aan E. pectinatus is toegevoegd. Backeberg dacht aan een verwantschap 
met planten die door Schwarz onder de naam E. subterraneus (Hort. non 
Backbg.) in omloop werden gebracht. Door deze naamsverwarring is en 
wordt er mogelijk zaad aangeboden onder de naam E. stoloniferus waaruit 
planten komen met rosé bloemen. Deze planten zijn ook iets sappiger dan de 
echte geelbloeiende E. stoloniferus.
Wat er precies onder E. subterraneus moet worden verstaan, is niet duide
lijk. Het is een "onduidelijke”  soort, beschreven zonder opgave van een 
vindplaats. Het zou een hybride kunnen zijn of een vorm van E. sciurus. 
Het is zeer wel mogelijk dat er in de natuur nog tussenvormen van deze vier 
soorten gevonden worden. Het staat wel vast dat ze sterk met elkaar ver
want zijn. "Samenvoegers" zoals Benson zouden er misschien één soort 
van maken met enkele variëteiten. Als we uitsluitend op de kenmerken van 
bloemen, vruchten en zaden afgaan is dat zeker verdedigbaar.
Schumann maakte rond 1 900 een indeling van het geslacht Echinocereus 
in een aantal "Reihen” . Een daarvan noemde hij Subinermes. Hiertoe re
kende hij behalve E. subinermis ook E. knippelianus, E. pulchellus en E. 
amoenus Backeberg deelde E. weinbergii ook bij deze serie in, maar niet de 
andere bovengenoemde soorten.
De andere, door Schumann in dezelfde serie geplaatste soorten, die roserood 
tot wit bloeien, zijn niet met E. subinermis verwant. Zowel de bouw van de 
bloemen als ook de zaden zijn totaal anders. De zaden van E. pulchellus en 
E. knippelianus vertonen onderling wel veel overeenkomst. Het opstellen van 
een nieuwe sectie in navolging van de door Helia Bravo-Hollis opgestelde 
sectie Triglochidiatae zou aanbeveling verdienen.
Tenslotte nog iets over de cultuur van deze soorten. Bij mij staan ze alle op 
eigen wortel. Dat gaat heel goed, als we het grondmengsel maar niet te 
compostrijk maken. Een goed recept voor alle omstandigheden valt moeilijk 
te geven. Wel moeten we bij alle Echinocereus-soorten oppassen voor rot
ten en wolluis. Enten wordt dikwijls aanbevolen voor Echinocerei. Zeker voor 
de zodevormers is dat zeer onnatuurlijk.
Tot voor een tiental jaren was er van de in dit artikel vermelde soorten geen 
zaad te krijgen, omdat men uitsluitend klonen van zeer weinig importplanten 
uit vroegere jaren in cultuur had en alle soorten zelfsteriel zijn.
Vooral door het werk van Lau zijn veel nieuwe vindplaatsen bekend gewor
den en oude herontdekt.
Nu er wel zaden beschikbaar komen is het aan te bevelen het met deze soor
ten eens te proberen. Ze zijn in alle opzichten de moeite waard.

Wevestraat 89, 5708 A E Helmond



De N edercaliforn ische gehaaktdoornigen (=  A ncistracanthae)
(Deel IV)

TH.M.W. NEUTELINGS

A.4 Mammillaria verhaertiana Bödeker (1912)
Deze soort is oppervlakkig door Bödeker beschreven; hij gaf geen typevind- 
plaats aan en deponeerde destijds geen typeplant. Daardoor ontstond er later 
de veronderstelling, dat de in 1931 door Baxter beschreven Neomammilla- 
ria phitauiana deze verhaertiana voorstelde. Hunt meent te mogen conclu
deren dat de foto in Craigs boek (fig. 141, blz. 1 60) meer op M. angelensis 
lijkt, en voorts dat deze soort eerder een vorm is van M. dioica. Met dat 
laatste kan ik mij wel verenigen. Maar de bloem van Craigs foto is afwijkend 
van de bloem op de foto van angelensis (fig. 1 46, blz. 165). De laatste ken
merkt zich door smalle bloemdekbladen.
De Laet importeerde deze plant in 1 908. Bödeker veronderstelde dat de door 
hem beschreven plant in de buurt van Mammillaria spinosissima thuishoort! 
Tegenwoordig weten we wel beter. De naam van de plant is afgeleid van een 
medewerker van De Laet.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, cylindrisch, 9 cm lang.
Axillen: witte wol en 1 5-20 witte borstelharen.
Middendoorns: 4-6, 1 2 mm lang, onderste met omgebogen punt, geelwit, punt geligbruin. 
Randdoorns: 1 5-20, 8-1 2 mm lang, de onderste het langst, recht, dun, donker geelbruin indien 
jong, later geelwit.
Bloem: 20 mm lang en wijd, wit met lichtroze middenstreep (ook meer roze bloemen mogelijk): 
8-9 oranjegele stempellobben.
Vrucht: oranjerood, knotsvormig.
Zaad: zwart, met putjes.
Groeiplaatsen: aan de Los Angelos-baai, ten oosten van Las Flores.
Een andere, moderne schrijver, Kuhn, geeft een kleurenfoto van M. verhaer
tiana weer in Kakteen/Sukkulenten 15 (2): 48 (1980). Dankzij de goede 
weergave is te zien dat de plant zich zichtbaar onderscheidt van de 
angelensis-vorm en eerder op de phitauiana-vorm lijkt. Kuhn probeert ook 
een relatie te leggen met de door Lau op Isla Magdalena aangetroffen dioica- 
vorm (Lau 044), de laatste kent ook een zeer fijne bedoorning.
We hebben hier weer eens een typisch voorbeeld, hoe door een summiere 
eerste beschrijving zonder typevindplaatsvermelding en zonder typeplant de 
nodige raadsels en speculaties ontstaan. Deze dioicavorm zou ik graag Mam
millaria dioica fa. verhaertiana willen noemen.
Mijn eigen exemplaar, destijds gekocht onder de naam M. verhaertiana, leek 
veel op het exemplaar dat door Kuhn afgebeeld werd. Helaas overleed deze 
geënte plant door droogrot.

A.5 Mammillaria phitauiana (Baxter) Werdermann (1931)
De naam phitauiana is afgeleid van de Griekse letters "p h i”  (=  f) en ''tau '' 
(=  t), genoemd naar de Broederschap Phi Kappa Tau.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig tot spruitend, 1 7 cm hoog, cylindrisch van vorm.
Axillen: 20 witte borstelharen.
Middendoorns: 4, 4-10 mm lang, onderste aan de top omgebogen en afstaand, soms ook 
recht, stijf, glad, sommige roodbruin aan de voet, andere weer roodbruin aan de punt, witwor- 
dend richting voet.
Randdoorns: 18-24, 4-1 2 mm lang, de onderste het langst, dun, recht, glad, wit, soms met 
een roodbruine punt.



Bloem: buisvormig, 1 5 mm lang, wit met rode middenstreep.
Vrucht: rood, bol- tot knotsvormig, 10 mm lang.
Zaad: zwart.
Groeiplaatsen: in de Siërra de la Languna, bij Rancho del Chino, gelegen ten 
oosten van Todos Santos. Groeit op een hoogte van 800 m op een noordelij
ke helling van de genoemde siërra ( = bergketen), in de schaduw van bomen. 
A. Lau heeft deze soort verzameld onder nr. 054, vindplaats San Bartolo. 
Door velen wordt verondersteld dat deze plant Mammillaria verhaertiana 
zou (kunnen) zijn, maar toch geeft men de voorkeur aan de naam phitauiana, 
omdat de eerstgenoemde te vaag is beschreven. De aangegeven groeiplaat
sen liggen hemelsbreed zo'n 400 km van elkaar, zodat ik mij niet direct voor 
die genoemde voorkeur gewonnen geef en daarom deze vorm voorlopig 
naast de verhaertiana-vorm zou willen laten bestaan als M. dioica fa. phitau
iana Bij de bespreking van M. verhaertiana lazen we dat Hunt ertoe neigt 
deze plant als een vastelandsvorm van de angelensis-vorm te zien. Hopelijk 
zal een verder veldonderzoek ons meer klaarheid verschaffen.
De vorm van M. dioica, door Lau op het eiland Magdalena aangetroffen en 
door hem gekenmerkt met het nummer 44, lijkt wat uiterlijk betreft veel op 
onze phitauiana Vooral bij de jeugdige exemplaren is het onderscheid moei
lijk te maken. Ook in de literatuur zijn we deze kanttekening enige malen te
gengekomen.

M. capensis (foto van de schrijver) ■ M armillata (foto. H. Koningsveld!

A.6 Mammillaria armillata K. Brandegee (1 900)
In de vrije natuur vertonen de plantelichamen van deze soort wisselende 
kleurbanden rondom de plant, daarom de naam armillata (= gerand, met 
banden).
Plantkenmerken:
Plantelichaam: merendeels enkelvoudig, soms spruitend aan de basis, slank zuilvormig, 30 cm 
hoog, 4-5 cm ©.
Axillen: 1-3 borstelharen en wat witte wol.
Middendoorns: 1 -4, 1 0-20 mm lang, waarvan de afstaande is gehaakt en het langst, stijf, glad, 
geelgrijs tot donkerbruin.
Randdoorns: 9-1 5, 7-1 2 mm lang, lang, recht, glad, stijf, beneden wit tot geel, donkerbruine 
punt.
Bloem: 1 0-20 mm lang, 20 mm ©, lichtgroen, wit tot roze, bloemdekbladen gezaagd; meeldra
den roze; stijl roze, 6-7 stempellobben, groen of roze.
Vrucht: rood, knotsvormig, 1 5-30 mm lang.
Zaad: zwart.

1 6



Groeiplaats: uiterste zuiden, bij San José del Cabo.
Er blijkt in de praktijk nogal wat onduidelijkheid en verwarring te zijn wat de 
bloem betreft. Dit is een gevolg van het feit dat de kleur nogal variabel is. De 
bloem en stempel zijn vaak geelgroen, maar kunnen ook wit met roze zijn. 
Ook de kleur van de bedoorning en van het plantelichaam zelf blijken nogal 
wisselend te zijn. Soms kan de omgebogen middendoorn vervangen zijn door 
een rechte. Allemaal gegevens die helaas in de officiële plantbeschrijving 
niet terug te vinden zijn.
Zolang nog niet door uitvoerig veldwerk de positie van deze soort vaststaat, 
beschouw ik de plant voorlopig liever als een variëteit van M. dioica. Hunt 
e.a. rekenen deze plant ook tot die groep. Lau verzamelde deze plant onder 
nr. 55, bij San José del Cabo.

A. 7 Mammillaria capensis (Gates (1 933)) Craig (1 945).
Deze soortnaam is eenvoudig te verklaren: van de kaap afkomstig, immers 
deze soort komt alleen in het uiterste zuiden van Neder-Californië voor.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: meestal aan de basis spruitend, slank zuilvormig, 25 cm lang, 3-5 cm ©, olijf
groen.
Axillen: naakt of met 1-3 korte borstelharen.
Middendoorns: 1, 20 mm lang, gehaakt, soms ook recht, roodbruin met zwarte punt. 
Randdoorns: ca. 9, 8-1 8 mm lang, naaldvormig, wit, voorbij de helft roodbruin met een zwarte 
punt.
Bloem: wit tot lichtroze, 20 mm lang, 20 mm ©.
Vrucht: knotsvormig, oranje tot scharlakenrood, 20 mm lang.
Zaad: zwart, met putjes, 1 x 1 , 3  mm.
Groeiplaatsen: Op de zuidelijke punt van het schiereiland, bij Puerto de Bahia 
de los Muertos (23° 50'N. 109° 50'W) en bij Todos Santos. Op deze 
laatste plaats zijn de planten voorzien van witte bloemen en van rechte mid
dendoorns.
Deze plant groeit dicht bij M. armillata (zie nr. A.6). Dat is dan ook de reden, 
dat sommige schrijvers capensis als een variëteit van M. armillata beschou
wen. Persoonlijk vind ik dat een wat ingewikkelde redenering en zie capensis 
voorlopig als een variëteit van M. dioica.
In mijn verzameling heb ik een plant waarvan de afstaande middendoorns of 
recht of aan de doornpunt omgebogen zijn. Bij mijn plant is het aantal 
middendoorns 3-4, waarvan 1 duidelijk afstaand. De 2-3 overige staan 
spreidend ingeplant en zijn goed te onderscheiden van de randdoorns, door
dat ze sterker gekleurd zijn. Naast de in de axillen soms aanwezige witte 
borstelharen is ook een heel klein plukje witte wol aan te treffen. Met een ver
grootglas is dit alles duidelijk waar te nemen.
Lau verzamelde deze soort onder nr. 53, bij de baai van Los Muertos.

A.8 Mammillaria cerralboa (Britton & Rosé (1 923)) Orcutt (1 926).
De soortnaam is afgeleid van Isla Cerralvo, een eilandje voor de zuidoostkust 
van Neder-Californië.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, cylindrisch, 1 5 cm hoog, 6 cm ©, geelgroen.
Axillen: kaal.
Middendoorns: 1, 20 mm lang, recht, geel.
Randdoorns: 10, 10 mm lang, recht, geel.
Bloem: 10 mm lang, groen crèmekleurig.
Groeiplaats: op het eiland Cerralvo en naburige eilandjes, voor de zuidoost
kust, in de Californische Golf.
Vrucht en zaad werden niet beschreven; het zaad blijkt zwart te zijn.



Vele jaren heb ik enige exemplaren in mijn bezit, maar nog nooit zag ik bloe
men. Wel heb ik een paar verdroogde bloemknoppen tussen de tuberkels ge
zien. Mijn planten hebben duidelijk 2-3 middendoorns in plaats van 1 zoals 
officieel is beschreven. Ze zijn diepgeelbruin van kleur, de randdoorns zijn 
witgeel, 1 of 2 staan spreidend omhoog gericht, 1 afstaand. Na ca. 2 jaren 
vormt zich zonder uitzondering aan de onderste middendoorn een omgebo
gen punt! Vanaf dat stadium worden alle middendoorns zwart, de rand
doorns vuilbruin.
Ditzelfde verschijnsel heb ik ook waargenomen bij een vorm van M. dioica 
Bij die vorm (nl. de incerta-vorm) zijn alle afstaande middendoorns recht aan 
de punt. Maar na 2 jaren krult de punt tot een haak om.
Op oudere leeftijd spruit deze soort (in de cultuur) aan de basis.
Hunt acht deze soort verwant met M. armillata, welke laatste tot het dioica- 
complex behoort. Wetzel en Hofmann laten deze soort echter onder de 
albicans-groep vallen en wel vanwege het gele uiterlijk van de plant. Volgens 
mij geen erg sterk argument.
Lau verzamelde deze soort onder veldnummer 39, op Isla Cerralvo.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal (WOrdt Vervolgd)

Voor u gelezen

Bijzondere succulenten
Behalve de traditionele Sansevieria is Sansevieria deserti een aantrekkelijke 
plant voor de teelt. Deze plant heeft ronde bladeren die een hoogte kunnen 
bereiken van 90 cm. Ook Sansevieria singularis verdient meer aandacht; 
ook deze heeft dikke, ronde bladeren. De vermeerdering vindt plaats door rhi- 
zomen. Ook bij de Euphorbia komen diverse soorten voor die de aandacht 
waard zijn, bijvoorbeeld Euphorbia viguieri v. ankarafantsiensis, een plant 
uit subtropisch Madagascar. Deze planten hebben een palmachtig uiterlijk 
doordat de bladeren alleen aan de bovenkant van de stam zitten. Hoe groter 
de pot is, des te beter groeien de planten.
Dan is er nog Euphorbia grandicornis fa. cristata, E. lactea fa. cristata, E. 
ioricata fa. cristata en Euphorbia fianaganii fa. cristata. Vooral als de plan
ten meer groeipunten hebben, zijn ze zeer decoratief. Bij Echeveria is het de 
cultivar 'Cameo' die bijzonder opvalt door de gebobbelde bladeren in roze en 
blauwe tinten. De cultivar 'Blue Curls' heeft grote rozetten met helder blauwe 
golvende bladeren. 'Frills' heeft dieproze bladeren.
Voor al deze planten geldt dat ze veel licht moeten hebben voor een goede 
vorm en kleur. Alleen tijdens het groeiseizoen van het voorjaar tot de herfst 
moet ruim water worden gegeven. Andere attractieve plantesoorten voor de
ze teeltwijze zijn nog Pachypodium lealii ssp. saundersii, P. geayi, P. rosu- 
latum v. horombense, Sedum frutescens, S. oxypetalum, S. torulosum, 
Epiphyllum-hybriden en Lithops, aldus Deb Rusk in Florist Review (nr. 
4516, 1 984, blz. 1 8-20).

Uit: Vakblad voor de Bloemisterij 1984, nr. 41
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Voor u gelezen

Echeveria vraagt om  droogte
De uit Midden-Amerika afkomstige Echeveria bloeit in de periode van maart 
tot, mei. (Opm. red. Succulenta: afhankelijk van de soort bloeien Echeve- 
ria's het gehele jaar door). De planten worden uit zaad of uit bladstek ver
meerderd. De bladeren worden voorzichtig uit de rozet gebroken en in een 
zanderig substraat gestoken. Na twee maanden worden adventiefknoppen 
gevormd, waaruit zich kleine rozetten vormen. Om schimmelvorming tegen 
Ie gaan moet relatief droog worden vermeerderd. De temperatuur moet op 
1 5-20°C worden gehouden en er moet goed worden gelucht. De gunstigste 
vermeerderingstijd is het voorjaar, maar het gehele jaar door kan vermeer
derd worden. De planten kunnen na de vermeerdering in een onverwarmde, 
vorstvrije, kas worden verder geteeld. De planten worden na het verspenen 
opgepot in 8-10 cm potten. Als substraat wordt een zanderig, humeus 
mengsel gebruikt dat goed doorlatend is. Per m3 wordt 2 kg Humustan door
gemengd; later wordt niet meer bemest. Om een goede kwaliteit te krijgen is 
het van belang dat de planten op voldoende afstand staan zodat de rozetten 
elkaar niet raken. De bloeminductie vindt in de winter plaats door de planten 
geheel droog te houden bij temperaturen tussen 3 en 6°C. Bij E. derenosa 
worden de eerste knoppen in februari zichtbaar. Dan wordt iets gegoten en de 
temperatuur wordt verhoogd tot 1 0-1 2 °C. De wat ingeschrompelde bladro- 
zetten herstellen zich zeer snel en de bloemen komen in hoog tempo. Bij E. 
derenbergii en E. elegans komt de bloei wat later. E. elegans heeft een min
der uitgesproken droogte-behandeling nodig. Echeveria derenosa geeft de 
beste resultaten. De bloemen komen 5 tot 10 cm boven de plant uit en zijn 
van binnen geel en van buiten oranje, aldus Hermann Möbius in Gartenbau 
(nr. 1, 1 984, blz. 26).

Uit: Vakblad voor de Bloemisterij 1984, nr. 30

Lobivia tegeleriana Backbg

C. BOUWMAN-VAN EGMOND

Lobivia tegeleriana werd door Backeberg in 1 935 beschreven. In 1942 
stelde hij voor deze soort het aparte geslacht Acanthoiobivia op, met als re
den dat de planten de neiging vertonen bedoornde areolen op de vruchten 
te ontwikkelen. Dit is echter een eigenschap die volgens Rausch niet bij alle 
vormen voorkomt. Daarom werd zij in 1 949 door Krainz weer in het 
geslacht Lobivia opgenomen.
Lobivia tegeleriana is een ca. 1 0 cm grote plant, waarvan de ribben spiraal
vormig verlopen en verdeeld zijn in knobbels. Op de areolen staan 1 2 onge
lijk lange, hoornkleurige doorns, de langste wat gehaakt. De mat geeloranje 
bloemen zijn 4 cm lang en hebben smalle, korte bloembladen. Hierdoor lij
ken de bloemen steeds iets gesloten.
De plant is zelffertiel. Na de bloei verschijnen de 2 tot 3 cm grote, soms be
doornde vruchten. De voor Lobivia kleine zaden zijn zwart.
Backeberg vermeldde een drietal (niet geldig beschreven) variëteiten, waaro-
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Foto van de 
schrijfster

ver hij zelf al zijn twijfels uitsprak vanwege het optredenT/an vele overgangs
vormen. Het zijn var. eckhardtiana, een vorm met langere doorns, var. me- 
dingiana, een vorm met zwavelgeel-witte bloemen en var. plominiana met 
rode bloemen. Tot de groep rond L. tegeleriana behoort ook nog L. incuien- 
sis, een plant met bruinrode bloemen en altijd bedoornde vruchten. Lobivia 
akersii, met als synoniemen L. oyonica en L. churinensis, is de kleinste ver
tegenwoordiger van deze groep. Zij heeft geen bedoornde vruchten. 
Groeiplaats: Midden- en Zuid-Peru op 3500 m hoogte.

Lit.:
C. Backeberg, Die Cactaceae Bd 3 
W Rausch, Lobivia deel 1

Cliffordweg 12, 3646 AG Waverveen

W igginsia horstii Ri t t

S. KOOIJ

Jaren geleden is deze plant door de heer J. Theunissen aan ons voorgesteld 
in de rubriek "Ongeregeld, maar wel goed". (Succ. 1975, p. 230). 
Theunissen schreef toen dat een beschrijving ontbrak. Ondertussen is de 
plant door Ritter beschreven in zijn Kakteen in Südamerika, waarbij hij ook 
nog een variëteit juvenaliformis ten tonele voert.
De planten die ik bezit heb ik jaren geleden bij Abbey Brook Nursery als zaai
ling en bij kwekerij A. Bongaards in De Lier aangeschaft. De laatste bood het 
plantje toen geënt aan. In geen enkele lijst van de grote zaadleveranciers heb 
ik hem ooit aangeboden gezien *. Dat betekent niet dat de plant niet te krijgen

Wigginsia horstii

Foto van de schrijver
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is. Incidenteel ziet men een aantal bij kwekers staan.
In eerste instantie dacht ik, dat ik een Echinofossulocactus had gekocht. Het 
aantal ribben vond ik vrij hoog en dat was volgens mij een kenmerk van dit 
laatste geslacht. Wist ik toen veel? Mijn interesse in cactussen was pas be
gonnen en was ook nog niet gericht op bepaalde geslachten. Tegenwoordig 
zou ik hem zeker hebben laten staan, daar mijn specifieke interesse thans 
meer uitgaat naar Islaya en Chileense geslachten. Maar terug naar mijn Wig- 
ginsia horstii's, want daar gaat het hier toch over. Ze gelijken sprekend op 
de afbeelding die Theunissen heeft gegeven. Ze bloeien uit hun bijzonder rijk 
van witte wol voorziene schedel met een mooie gele (Notocactus) bloem met 
rode stempel. Die wol betekent uitkijken met gieten over de kop, vooral als 
het kouder wordt. In de zomer krijgen ze bij mij, zoals al mijn planten, over
vloedig water en het schijnt hun bloeiwilligheid te bevorderen. In 1 983 had 
ik tussen april en september zeker 20 bloemen die wel in het loop van het 
seizoen iets kleiner worden. De planten overwinteren volkomen droog bij nor
male temperaturen en dat bevalt erg goed.
Het geënte exemplaar geeft in vergelijking met zijn zaailing-broer meer wol- 
vorming in de kop, maar de op eigen wortel staande plant blijft qua vorm wat 
compacter en is derhalve als plant aantrekkelijker. De foto toont de geënte 
plant toen de wolvorming nog in zijn beginstadium was. Al met al een mooie 
liefhebbersplant.
Groeneveld 4, 2 2 0 3  BP Noord wijk

■) Nool van de red.: O.a. de firma Uhlig biedt zaad aan, zelfs lot porties van 1 000. Ook worden 
ze wel aangeboden onder de naam Nolocaclus neohorslii.

Een ve tp lan tje  voor het raam  (14)
W. STERK

Aloë descoingsii Reynolds.
Merkwaardig genoeg komt dit pas in 1 956 ontdekte plantje regelmatig voor 
bij degenen die in kleinblijvende Aloë's geïnteresseerd zijn, dit in tegenstel-

Aloë descoingsii Foto: F. No/tee



ling tot veel langer bekende soorten die men nergens tegenkomt. Wel is het 
zo, dat deze Aloë aan de voet nogal eens spruiten vormt, waarmee andere 
liefhebbers van een stek voorzien kunnen worden. Het duurt soms wel meer 
dan een jaar, voordat deze stek tot een echt plantje is uitgegroeid.
De planten vormen een rozet die maximaal 5 cm diameter wordt. Ze zijn ge
vonden op kalksteenrotsen in Tulear op Madagascar. Het is dan ook aan te 
raden wat kalksteentjes door de potgrond te mengen.
Van A. descoingsii zijn enkele klonen in omloop, die voor een deel herken
baar zijn aan de kleur. Gekweekt onder gelijke omstandigheden worden 
sommige planten min of meer rood, terwijl andere groen blijven.
Daar deze planten, evenals de meeste Aloë's, zelfsteriel zijn, zal er bijna 
nooit zonder (kunstmatige) bestuiving zaad gevormd worden. En wordt er 
eens zonder bestuiving een vrucht gevormd, dan zijn de daarin aanwezige 
zaadjes niet kiemkrachtig.
De bloemen zijn geheel verschillend van alle andere Aloë-bloemen. Ze zijn 
heel kort en doen enigszins denken aan onze lelietjes van dalen. De vorm zal 
wel samenhangen met de natuurlijke bestuivers. Veel grote Aloë's worden 
door kleine vogels bestoven; bij deze korte bloempjes zullen het wel insecten 
zijn. Ook de kleur is heel bijzonder, hetgeen eveneens te maken zal hebben 
met de bestuivers.
Dikwijls bloeien de planten twee keer per jaar: één keer in de herfst en dan 
soms nog eens in het vroege voorjaar. Het beste is de planten niet elk jaar te 
verpotten. Deze langzame groeiertjes putten de grond niet snel uit. Boven
dien, als de wortels beschadigd worden duurt het maanden voor ze weer 
gaan groeien. Dus, zolang ze er gezond uitzien en goed groeien en bloeien is 
het verpotten niet aan te bevelen. Bij het verpotten kunnen we de stekjes er 
voorzichtig afhalen, indien we dat wensen. Opgepot in goed doorlatende 
grond kunnen ze veel water verdragen, maar ook een langere tijd van droog
te deert niet.
A. descoingsii is zeer geschikt voor een zonnig venster.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond.

T IJD S C H R IF T E N

The Journal of the M am m illa ria  Society 2 4  (2), april 1 9 8 4
P. Jones bericht over haar kaservaringen. K. Johnson wil aantonen dat M. ascensionis geen va
riëteit van M. glassii is. P. Nance gaat na, wat de zaairesultaten in het jaar 1 982 waren. Tenslot
te wordt de aanvullende zadenlijst 1 984, alsmede de ISl-plantenlijst voor hetzelfde jaar behan
deld.

The Journal of the M am m illa ria  Society 2 4  (31, juni 1 9 8 4
B. Maddams geeft verslag uit eigen kas, iets wat ook de schrijver P. Nance doet. J. Pilbeam geeft 
een viertal planteportretten en wel van M. mieheana, M. gaumeri, M. heidiae en M. dioica, elk 
vergezeld van een zwartwitfoto. U. Eggli verdiept zich in de juiste spelling van M. acanthophleg- 
ma

The Journal of the M am m illa ria  Society 2 4  (4), augustus 1 9 8 4
D. Hunt geeft een overzicht van alle gehouden studiebijeenkomsten van de Society en voorts een 
verslag van de studiebijeenkomst in april 1 984 met als onderwerp: de studie over Lau- en Rep- 
penhagennummers. J. Pilbeam behandelt in zijn vaste rubriek wederom een viertal 
Mammillaria's, te weten M. sinistrohamata, M. moetteriana, M. zacatecasensis en M. wildii 
Van elke genoemde species is een zwartwitafbeelding opgenomen. P. Nance geeft zijn ervarin
gen met zijn zaailingen weer.

Th. Neutelings

22



Hoya N ieuw sbrief nr. 2 , 1 9 8 4
De voorkant wordt gesierd met een afbeelding van Hoya uncinata, waaraan tevens een pagina is 
gewijd. Schelpbladige Dischidia's zijn het onderwerp van een volgend artikel.
Hoya macgillivrayi wordt uitvoerig besproken; aardig daarbij is de kleur van de bloem welke af
hankelijk is van de hoeveelheid licht. Onder de kop "andere epifyten" wordt aandacht besteed 
aan Epiphyllum chrysocardium. Een begin wordt gemaakt met het geven van een overzicht van 
de flora van India voorzover het de familie der Asclepiadaceae betreft. Een artikel over Hoya 
multiflora besluit deze nieuwsbrief.

Cactaceas y Suculentes M exicanas jrg. 2 9  nr. 1 (1 9 8 4 )
Corona en Yanez hebben de optimale condities uitgezocht voor de weefselcultuur van Cephalo- 
cereus senilis en berichten daarover.
Sanchez-Mejorada maakte een inventarisatie van de cactusflora (1 2 soorten) van het eiland Ma
ria Madre, een van de eilanden der Maria Archipel. Meyran denkt aanwijzingen gevonden te heb
ben dat Stenocereus griseus inheems is in Mexico.
In hun overzicht der Middenamerikaanse cactussen behandelen Bravo en Sanchez-Mejorada in 
aflevering 4 ( 1 4  pag.) de geslachten Cephalocereus subgenus Pilosocereus (3 soorten), Myr- 
tillocactus (1 soort), Nyctocereus (4 soorten), Peniocereus (2 soorten), Acanthocereus (5 
soorten) en Heliocereus (4 soorten).

Piante Grasse jrg . 4  nr. 2 -3  (19 8 4 )
De standplaatsopname van Cephalocereus senilis op de omslag opent een 23 pag. tellend arti
kel van Novelli over zijn reis door Baja California en de omgeving van Mexico-stad. Rijk geïl
lustreerd met 52 zwart/wit foto's van helaas slechte afdrukkwaliteit.
Bica trof Sedum maximum  aan in Trentino en bij Comasco en bericht daarover. Aansluitend gaat 
Süss in op de "leaf miner" Phytomyza sedicola die Bica op S. maximum had aangetroffen. 
Brack geeft zaaiaanwijzingen voor Sclerocactus, Pediocactus en Toumeya. Costanzo geeft de 
schemakaarten van Neoporteria, Neochilenia, Thelocephala en Horridocactus 
Sleiter en Stella behandelen tenslotte de voortplanting bij de Asclepiadaceae en Euphorbiaceae.

Kaktusy jrg . 2 0  nr. 1 (19 8 4 )
Slaba verheft Notocactus ottonis var. villa-velhensis tot een aparte soort: N. villa-velhensis. 
Stuchlik en Kiss bespreken alle bekende taxa uit het geslacht Brasiliparodia en geven tevens een 
overzicht van de meningen omtrent de plaats van dit geslacht binnen de cactusfamilie.
Kortere artikelen over Gymnocalycium riograndense, Pyrrhocactus limariensis, kweekervarin- 
gen met Coloradoa mesae-verdae, Yucca whipplei en Wittia amazonica.
Moucka bespreekt de problematiek van het overplanten naar substraatteelt. Riha gaat in op de 
morfologische oorsprong van de cactusdoorns.

Kaktusy jrg. 2 0  nr. 2 (19 8 4 )
Op de voorplaat een afbeelding van de bloem van Marniera chrysocardium, waarover Riha en 
Subik een bijdrage leveren. Riha zet de meningen over het geslacht Neowerdermannia op een 
rijtje. Sedivy stelt Escobaria sneedii en E. leei voor en Schütz beschrijft de geschiedenis van
Gymnocalycium bayrianum en G. eurypleurum.
De kweekervaringen met Ferocactus latispinus komen aan de orde evenals een verhandeling 
over de potten waarin gekweekt wordt. Stuchlik gaat in op het gebruik van lonex kunstmest. Ri
ha en Subik besluiten deze aflevering met een artikel over Mammillaria deherdtiana var, deherd- 
tiana versus var. dodsonii

Kaktusy jrg . 2 0  nr. 3 (19 8 4 )
Riha en Subik geven een overzicht van de meningen over de classificatie van het geslacht Wein- 
gartia Geïllustreerd met vele foto's komen de meeste oude en nieuwe soorten aan de orde 
Korte artikelen over Frailea cataphracta, Ferocactus fordii, Horridocactus horridus, Turbini- 
carpus schmiedickeanus var. dickisoniae, het enten op Hylocereus undatus, het watergeven 
en Delosperma 'sutherlandii.

Kaktus jrg. 19  nr. 2 (19 8 4 )
De tekenares van de voorplaat, Carla Wolters, wordt voorgesteld. Putnam bespreekt en toont 6 
Gymno's. Terugblik op de cactustour 1 983. Korte toelichting bij afbeeldingen van 3 cactussen 
en 3 vetplanten. Manders bespreekt kort 8 Ceropegia's en toont ze in beeld. Tenslotte aan
dacht voor Mammillaria microhetia, M. humboldtii, Echinocereus pulchellus en Pachycormus 
discolor

Kaktus jrg . 19 nr. 3 (1 9 8 4 )
Putnam behandelt 6 Gymnocalyciums Darmgard stelt het geslacht Peperomia (9 soorten en 1 
cultivar) voor in woord en beeld.
Südow vervolgt zijn overzicht van winterharde cactussen, deze keer uit de geslachten Austro- 
cactus, Pterocactus, Maihuenia en Opuntia. Kort artikel over Coryphantha macromeris
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Aloe, C a ctu s  and S ucculent Society of Z im b a b w e , Q uarterly IMewsletter nr. 56  

(1 9 8 4 )
Het reisverslag van Reynolds wordt vervolgd. Een uitgebreide beschrijving wordt gegeven van de 
botanische tuin van Harare, welke is onderve , -elri ;n verschillende ecologische eenheden. 
Interessant om te lezen is het verslag van Mevr. v-a rbell van haar reis door vooral Nederland in 
1 982 met o.a. bezoeken aan het Succulentariurr, in, j net in Wageningen), de Keukenhof en de 
Floriade.

A lo ë, C a ctu s  and S ucculent S ociety of Zi. Dabw e, Q uarterly N ew sletter nr. 57 
(1 9 8 4 )
Dit nummer wordt vrijwel geheel gevuld met het vervolg van het reisverslag van Dr. Reynolds, 
waarin hij nog steeds in Somalië vertoeft.

Aztekia 1 9 8 3  nr. 3 -4
Dit nummer is geheel gewijd aan het geslacht Sclerucactus; 1 9 soorten worden onderscheiden 
en besproken. Extra aandacht krijgen dan nog S. po yancistrus, S. glaucus versus S. franklinii, 
S. pubispinus versus S. spinosior en S. wrightiaa Tenslotte artikelen over de ecologie en de 
cultuur van dit cactusgeslacht.

L. Bercht
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B rasilicactu s (Notocactus) haselbergii (Hge.) Backbg. met 
oranjegele bloemen.
STANISLAV STUCHLIK

De groengele bloemkleur van Brasilicactus graessneri en de rode van B. ha
selbergii zijn de meeste cactusliefhebbers wel bekend; afwijkingen van deze 
kleuren worden als abnormaal, als aparte vormen en vaak zelfs als aparte va
riëteiten beschouwd. Er zijn in mijn land - en waarschijnlijk ook elders - heel 
wat liefhebbers die afwijkingen in bloemkleur en bedoorning zeer hoog waar
deren en de erfelijkheid ervan bestuderen. Zo genoten bij Tsjechische cactus
verenigingen de zuiver geel bloeiende hybriden van Astrophytum crassispi- 
num en van A. asterias zeer veel belangstelling.
Toen ongeveer 1 0 jaar geleden de firma New Mexico Cactus Research van 
Horst Kuenzler in Beien, USA zaden van oranjebloeiende variëteiten van zo
wel B. graessneri als van B. haselbergii aanbood, bestelde ik beide nummers. 
Toen reeds vermoedde ik, dat er in beide gevallen niet gesproken zou mogen 
worden van nieuwe variëteiten.
De zaailingen van B. graessneri ontwikkelden zich tot planten met als enige 
afwijking t.o.v. het type een langere middendoren, maar dat was dan ook al
les dat ik als "nieuw kenmerk" kon vaststellen. Tot op heden bloeien deze 
planten met een normale groengele bloem.
Bij de zaailingen van de B. haselbergii " variëteit" kon ik aanvankelijk in het 
geheel geen verschil vaststellen tussen deze planten en de typeplanten. Toen 
evenwel enkele exemplaren knoppen ontwikkelden, ontdekte ik dat deze on
deraan groenachtig waren, maar verder naar boven bruinachtig gekleurd. Dit 
kenmerk komt, voor zover ik weet, bij de andere soorten van dit geslacht niet 
voor. Toen de eerste bloemen opengingen, was ik wel even stil van de 
schoonheid die ik zag: bij alle planten waren de bloembladeren zacht oranje
geel, waarbij het bovenste gedeelte bruinachtig getint was.
Soms leiden de resultaten van het onderzoek ons een doodlopende straat in: 
de vraag of we bij deze cactussen te doen hebben met slechts een vorm of 
met een variëteit bleef tot op heden onbeantwoord. De heer Kuenzler verza
melde zelf bijna uitsluitend in Noord-Amerika zaden; de zaden van Zuidameri- 
kaanse soorten kreeg hij via ruil of inkoop. Hij kon ons dus geen antwoord ge
ven op de vraag of deze door hem aangeboden "variëteiten" op een al dan 
niet geïsoleerde groeiplaats verzameld waren, of dat ze een andere herkomst 
hebben. Zonder deze gegevens kan men weinig zeggen over het probleem 
welke status deze van het type afwijkende bloemkleur toegedicht kan wor
den. Misschien kan uit de stabiliteit van de kleur in alle nakomelingen gecon
cludeerd worden, dat het een stabiele vorm of een goede variëteit is. Er moet 
dan echter ook rekening gehouden worden met het feit dat bij hybridisering 
planten kunnen ontstaan die raszuiver zijn, dat wil zeggen dat zij op hun beurt 
in hun nakomelingen constant zijn. Ook met deze mogelijkheid moet men 
vandaag de dag bij aanbiedingen van "nieuwe variëteiten" rekening houden.

Jilova 23, 63900 Brno, CSSR.

Vertaling: Sjef Theunissen
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N oot van de vertaler:
Bij een bezoek aan de kwekerij Bruckner in Wiener-Neustadt in oktober 1 982 viel mij een hasel- 
bergii op die op dat moment in bloei stond. Ten eerste was het tijdstip tamelijk ongebruikelijk om
dat haselbergii normaal zeer vroeg in het seizoen zijn fel rode bloemen ontplooit, maar bovendien 
bloeide deze plant niet rood doch oranje. De plant verhuisde naar Oud-Gastel, waar zij zich goed 
aanpaste. In 1 983 bloeide zii niet (hetgeen ik weet aan het feit, dat zij haar bloemen al in de 
herfst van 1982 "verbruikt" had) maar begin 1984 ontdekte ik in de schedel enkele knoppen 
die inderdaad van onderen groen, verder naar boven bruinrood waren. De bloemen zijn zacht 
oranjegeel. Eigenaardig is, dat de plant na de gebruikelijke voorjaarsbloei nu, einde augustus, op
nieuw in bloei staat en nog zeker 6 knoppen tot ontluiken zal brengen. Het is niet uitgesloten dat 
onder de naam Brasilicactus haseltonianus dezelfde plant schuilgaat. Voor zover is na te gaan is 
deze naam door Dr. Janousek in omloop gebracht. Planten en zaden zijn via de zaad- en planten- 
acties van Internoto verbreid.

M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (XLIV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

72. MALEPHORA N.E. Brown (okseldrager; de bloemen ontspruiten uit de oksels van de zijtakjes).

De planten uit het geslacht Malephora hebben veel weg van die uit het 
geslacht Lampranthus. De groeiwijze, rechtop of kruipend, is in vele geval
len nog meer ongebreideld dan bij Lampranthus Tijdig snoeien en afstek
ken, direct na de bloei, houdt de planten wat vorm en grootte betreft nog 
enigszins binnen de perken van de ons altijd te krap toegemeten ruimte in 
kas en platte bak.
Malephora's bloeien overwegend geel, soms roze of rood. De meest beken
de soort is M. mollis, een vrij wild uitgroeiend, kruipend struikje met rode 
bloempjes. Er zijn in totaal 1 5 species. Alle soorten kunnen 's zomers buiten 
op een zonnig plekje gekweekt worden en moeten koel overwinteren in de 
kas of in een vorstvrije platte bak. Zoals alle struikvormige Mesems moet 
Malephora in de winter zo nu en dan een beetje water krijgen ter voorkoming 
van algehele verdroging.
Het verspreidingsgebied van Malephora's is nogal versnipperd. De soorten 
komen in de natuur voor in betrekkelijk kleine gebieden, die liggen in Nami
bië, de Karoo bij Bloemfontein en in het oostelijke deel van de Kaapprovin
cie.
Het meest interessante aan de planten van dit geslacht zijn de zaaddozen. 
Vandaar dat er deze keer geen afbeelding van een plant aan de tekst is toe
gevoegd, doch een tekening van een geopende zaaddoos (capsule), overge
nomen uit het onvolprezen boek van Prof. Dr. G. Schwantes "Flowering 
Stones and Mid-day Flowers” , naar een tekening van Dr. 0. Kröber. De 
schoonheid en de in zekere zin raadselachtigheid van de capsules doen ons 
steeds weer versteld staan over deze bijzondere producten van moeder Na
tuur. We zouden allen die de Mesembryanthemaceae niet slechts beschou
wen als leuke, rijkbloeiende en min of meer gemakkelijke plantjes, doch die 
zich wat meer in deze plantenfamilie verdiepen, willen aanraden de struc
tuur van de verschillende zaaddozen te bestuderen. Een wereld van schoon
heid en mysterie gaat voor u open! Bovendien zult u de zeer ingewikkelde 
sleutels van de familie en van de geslachten beter begrijpen als u de ver
schillende zaaddozen en hun onderdelen leert herkennen.
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Zaaddoos van Lampranthus spectabilis

Als u nog nooit een gesloten en daarna geopende zaaddoos bestudeerd hebt 
is het moeilijk de tekeningen te begrijpen. Mede daartoe is ter vergelijking 
ook een tekening van een capsule van Lampranthus spectabilis opgenomen. 
Wat direct opvalt is dat de zaaddoos van Malephora 8-tallig is en die van 
Lampranthus 5-tallig. Dit is niet bij alle soorten het geval. Bij Malephora kan 
de doos 8- tot 1 1 -hokkig zijn en bij Lampranthus behalve de normale 'uit
voering' met 5 hokken, ook nog in enkele gevallen 4-, 6- of 7-hokkig. Voorts 
vallen bij beide zaaddozen de dikke knoedels van zaadstrengen op. De 
functie van deze knoedels is te voorkomen dat de zaden te snel en in één 
keer uit de hokken gespoeld worden. De holle ruimten die bij Malephora dui
delijk aanwezig zijn in het centrum van de doos, vallen bij Lampranthus minder 
op; zij zijn echter wel aanwezig, namelijk onder de randen van de hokdeksels, 
tussen de daaronder liggende wanden van de hokken (vakjes) waarin zich de 
zaden bevinden. Ook zien we dat bij Lampranthus de klepvleugels anders van 
vorm zijn en een andere positie innemen dan bij Malephora.
In gesloten toestand wordt de buitenrand van de zaaddoos gevormd door de 
enigszins gegolfde/gelobde rand (8). Deze rand moet u even in gedachten 
houden en laten we nu nagaan wat er gebeurt als de zaaddoos zich weer 
sluit bij droogte. Dat is dus de omgekeerde weg t.o.v. een doos die zich 
opent na bevochtiging. De zwellijsten (6) drogen nu in en worden daardoor 
korter en smaller. Ze trekken daarbij de klepvleugels (1) en de kleppen (9) 
mee terug. De laatst genoemde twee (1 en 9) vouwen daarbij om langs de 
randen (8) en vlijen zich over de bloembodem (2) en de hokdeksels (4). De 
doos is nu weer gesloten. De kelkbladeren (7) worden nu niet meer naar be
neden gedrukt en nemen hun oorspronkelijke stand gedeeltelijk weer in. Bij 
het openen geschiedt een en ander in omgekeerde volgorde: de zwellijsten,

28



Verklaring van de cijfers:
1. klepvleugels
2. vruchtwand
3. zaadstrengen
4. hok dek seis
5. tussenschotten
6. zwel lij sten
7. kelk
8. buitenzijde van de vruchtwand
9. kleppen

Zaaddoos van Malephora herrei 

tekeningen A. de Graaf

Naar tekeningen in: Dr. G. Schwantes, Flowering Stones & Midday-Flowers

die bestaan uit bijzonder gevormde, snel vocht opnemend^ cellen, strekken 
zich en trekken de zaaddoos open.
In beide tekeningen zijn de hokdeksels (4) nog min of meer gesloten. Door
dat er regendruppels op vallen, of doordat zij gedurende enige tijd op een 
andere manier nat blijven, verslappen ze en de zaden worden eruit 
gespoeld.
Behalve de afgebeelde zaaddozen zijn er nog vele andere typen, die ieder 
voor zich weer andere inrichtingen of anders gevormde onderdelen bezitten 
om de zaden bij droogte vast te houden en te beschermen. Soms ook mis
sen ze bepaalde onderdelen, waardoor de zaden sneller uit de zaaddoos 
gespoeld worden. Weer andere typen hebben in een dergelijk geval nog 
weer een extra zekerheid ingebouwd in de vorm van de zgn. seedpockets, 
waarin een klein deel van de zaden wordt vastgehouden tot latere - wellicht 
gunstigere - omstandigheden. Zie hiervoor ook Succulenta, 57ste jaargang, 
1 978, pag. 16 en 42.
Nu u weet hoe een zaaddoos zo ongeveer in elkaar zit en hoe het mecha
nisme van het openen en sluiten in zijn werk gaat, zal misschien de vraag bij 
u opborrelen op welke manier u aan uw planten vruchten ( = zaaddozen) kunt 
verkrijgen. Vele soorten en zelfs hele geslachten zijn zelfsteriel, zodat u als u 
slechts één plant bezit of meer planten van die soort, afkomstig van één 
moederplant, daar niet zo gemakkelijk vruchten aan zult krijgen. Bezit u twee 
of meer planten, afkomstig uit zaad of van verschillende moerplanten, dan 
kunt u ze onderling bestuiven. Vrijwel zeker volgt dan bevruchting (en vor
ming van zaaddozen). Bij zelffertiele (zelf-bevruchtende) soorten is bestui-
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ving, gevolgd door bevruchting al heel gemakkelijk. In deze beide gevallen 
vormt zich soortecht zaad, als er tenminste geen 'vreemde stier in de wei 
geweest is' in de vorm van bestuiving door een andere soort.
Mesems hybridiseren heel gemakkelijk en daardoor is het ook mogelijk 
vruchten aan uw planten te verkrijgen, al bezit u slechts één exemplaar van 
een soort. U kunt de bloemen van zo'n enkele plant bestuiven met het stuif
meel van een nabijkomende soort en zodoende bevruchting totstand bren
gen. Nadat de bloem vergaan is, ontdekt men al gauw een vrucht die na en
kele maanden verdroogd is; dat is dan de zaaddoos of capsule. Als u de vol
komen droge zaaddoos van de plant afneemt is deze geheel gesloten. U 
kunt nu de verdroogde resten van de bloemblaadjes en meeldraden gemak
kelijk met de vingers van de capsule afwrijven, zodat de kale zaaddoos over
blijft. Om deze zich te laten openen is vocht nodig. Legt u de zaaddoos enige 
tijd in een bakje met water dan opent hij zich en kunt u de structuur ervan 
bewonderen en bestuderen nadat u het overtollige vocht met een stukje 
vloeipapier of keukenrol hebt weggenomen. De zaden die uit de zaaddoos te 
voorschijn komen moet ü beslist weggooien. Het zijn immers bastaarden 
van soms onbekende herkomst en geen enkele bastaard of kruising van on
verschillig welke Mesem is mooier of beter dan de oorspronkelijke soort. We 
realiseren ons dat we ons op glad ijs begeven met het advies om ter verkrij
ging van zaaddozen, soorten met elkaar te kruisen. Het is echter in vele ge
vallen - helaas - de enige manier om vruchten aan een plant te krijgen, maar 
nogmaals: VERNIETIG DE ZADEN VAN DEZE BASTAARDS. Er zijn al veel te 
veel gewilde of ongewilde kruisingen van Mesems. Zoveel zelfs dat van 
sommige geslachten (bijvoorbeeld Glottiphyllum, Pleiospilos) vrijwel geen 
soortechte planten in de verzamelingen aanwezig zijn.
Rotterdamseweg 38, 3 °3 2  AK Zwijndrecht (wordt vervolgd)
Finlandiaplein 5, 32 4 4  AE Nieuwe Tonge

Jovibarba

R. SPRINGAEL

De tegenwoordig tot het geslacht Jovibarba gerekende soorten werden 
vroeger ingedeeld in het geslacht Sempervivum Zoals u reeds kon verne
men in het vraaggesprek ''W at u altijd al had willen weten over Sempervi
vum'' door B. Zonneveld (Succulenta nr. 9, 1 984) is het grote verschil tus
sen beide geslachten het aantal bloemblaadjes. De bloemen van Sempervi
vum hebben 8 tot 20 blaadjes, die van Jovibarba 6.
Verwant met Jovibarba is het geslacht Rosularia De bloemen van deze in 
Klein-Azië tot in de Himalaya voorkomende planten hebben 5 blaadjes. Van 
dit geslacht treft men weinig vertegenwoordigers aan in verzamelingen; tot 
nu toe heb ik er van de ongeveer 50 soorten een viertal kunnen bemachti
gen. Voor de volledigheid zij ook nog vermeld het aan Rosularia nauwver- 
wante geslacht Sempervivella met als enige soort 5. alba Deze uit de Hima
laya afkomstige soort is zodenvormend en niet volledig winterhard; vooral te
gen te veel vocht in het koude jaargetijde dient zij beschermd te worden. 
De spraakverwarring ontstaan bij de bouw van de toren van Babel werkt ook 
nu nog door. De Fransen spreken, wanneer zij het over Sempervivums heb
ben, steeds over Jovibarba's. Dit kan bij de huidige indeling verwarrend over
komen. Overigens hebben de Fransen nog een andere, zeer toepasselijke 
naam voor Sempervivum, nl. "Artichaut de muraille''. (=  muurartisjok).
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J. heuffelii in gevorderde splitsing j  heuffelii 'Purple Haze'
beginnende splitsing

De bekendste Jovibarba is zeker J. sobolifera, die evenals de verwante J. 
hirta courant in de handel wordt aangeboden. De kogelronde rozetten die de 
planten voortbrengen, worden als het ware uit de moederplant geperst. Zij la
ten gemakkelijk los en rollen weg tot zij tegen een steen of takje terechtko
men. Hier zullen zij snel wortel schieten en binnen enkele jaren een nieuwe 
kolonie vormen. Het is begrijpelijk dat deze soorten zich gemakkelijk laten 
vermeerderen. Kruisingen tussen beide genoemde soorten komen in de na
tuur voor, waarbij bijen voor de bestuiving zorgen.
In mijn verzameling bezit ik een aantal afwijkende vormen van J. sobolifera, 
te weten Nitra, Linn, Sims, Greenglobe en August Cream. Laatstgenoemde 
vorm kleurt in het voorjaar prachtig citroengeel. Ook van J. hirta bezit ik een 
prachtige, afwijkende vorm: J. hirta fa. purpurascens 
Een met J. hirta nauwverwante soort is J. allionii Deze bleekgroene planten 
zijn af en toe in de handel aan te treffen.
Zeldzamer is J. arenaria, een kleinblijvend donkergroen plantje met zeer spit
se blaadjes. In de handel ben ik deze soort nog niet tegengekomen; waar
schijnlijk vindt men de planten te klein.
In de Balkanlanden groeit J. heuffelii, een soort die met de hiervoor genoem
de Jovibarba's-alleen de bloemvorm gemeen heeft. De ongeslachtelijke 
voortplanting geschiedt bij deze soort niet door het vormen van nieuwe rozet
ten, maar door splitsing van de kern van volwassen planten. In cultuur is pas 
na 1 a 2 jaar deze splitsing zover gevorderd, dat de twee helften met een 
scherp mes van elkaar gescheiden kunnen worden. Daartoe wordt de plant 
ontdaan van alle aarde, desnoods schoonspoelen met water. De onderste, 
afgestorven bladeren worden verwijderd, waardoor een beter zicht verkregen 
wordt op de vorm van de penwortel. De operatie bestaat er nu in, dat we met 
een mes de planten van elkaar lossnijden en wel van boven naar beneden, 
zodanig dat beide helften ongeveer even veel van de penwortel meekrijgen. 
Natuurlijk ontstaan na deze operatie planten met enorm grote snijwonden. 
Voor het laten drogen van de snijwonden is het het beste de planten op een 
warme droge plaats te leggen, maar liefst niet in de zon. Na een drietal dagen 
kunnen de planten weer opgepot worden. Het delen van een plant die zich in 
tweeën gesplitst heeft is relatief eenvoudig. Echter, wanneer de plant zich 
gesplitst heeft in 3 tot wel 7 kernen, is de vermeerdering niet zo gemakkelijk 
uit te voeren. Hierbij treden dan ook regelmatig mislukkingen op. Werp ech-
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foto 's van 
de schrijver

J. heuffelii 'Springae/'s choice', een zeer grootwordende nieuwe cultivar van de Belgische veredelaar G. van der Steen

ter mislukte planten niet weg; soms willen deze 'mislukkelingen' na zelfs 
twee jaar toch nog uitgroeien tot volwaardige planten.
Gezien het grote verspreidingsgebied van J. heuffelii is het niet verwonderlijk, 
dat er een aantal variëteiten onderkend zijn. Van de variëteiten op zich zijn 
weer vele vormen bekend, welke meestal aangeduid worden met de groei
plaats. Zo bezit ik J. heuffelii van Debra Road, van Rodope en van Pelister. 
Beschreven variëteiten zijn o.a. var. patens, var. reginae-amaliae en de zeer 
variabele var. glabra
J. heuffelii en al zijn variëteiten en vormen bloeien met gele bloemen. In mijn 
verzameling heb ik evenwel een plant staan die met witte bloemen bloeit. He
laas weet ik niets over haar herkomst.
Naast de botanische soorten en vormen zijn er ook vele cultivars gekweekt. 
Deze zijn uitzonderlijk mooi. Om er enkele te noemen: J. heuffelii 'Purple Ha- 
ze' heeft purperen bladeren die zijn afgezet met een ivoorgeel randje; 'Gius- 
seppi Spiny' is bronskleurig met een ivoorkleurig randje rond het blad; 'Hysty- 
le' is een kleinblijvende plant met donker bronskleurige, rechtopstaande, 
scherp toegespitste bladeren; 'Henry Correvon' is een lichtgroene plant 
waarvan de lange brede bladeren een rode gloed en rode bladpunten verto
nen; 'Orion' heeft grote bruine rozetten met een oranje gloed.
Helaas blijft het moeilijk planten uit deze groep te bemachtigen. De zeer spe
ciale en langzame vermeerdering te zamen met een stijgende vraag naar deze 
planten is daar zeker niet vreemd aan.
De geslachten Jovibarba, Sempervivum en Rosularia behoren tot de familie 
der Crassulaceae. Deze planten van het noordelijk halfrond zijn bij ons winter
hard. Het zijn planten die onze aandacht verdienen. De traditionele planten- 
handel heeft deze groep planten in het verleden erg verwaarloosd, maar het 
doet me bijzonder veel genoegen dat daar de laatste tijd iets aan gedaan 
wordt.

J. Hendrickxstraat 83, 2 1 2 0  Schoten

Opm : Van de auteur is een uitgebreide lijst met cultivarnamen van Jovibarba's en Sempervivums ontvangen (6 pag ) Kopieën 
zijn bij de redactie aan te vragen door girering van f  2 ,60  op nr 1 3 2 6 8 4 8  t.n.v L. Bercht, Harmelen
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Cleistocactus vulpis-cauda Ritt. & Cullm.

A.B. PULLEN

Sommige cactusliefhebbers schij
nen een zekere angst te hebben om 
zuilvormige planten op te nemen in 
hun collectie. Begrijpelijk is dat wel, 
want zeker in een klein kasje ne
men grote zuilen meestal te veel 
plaats in. Daarbij laat de bloei dik
wijls vele jaren op zich wachten.
Met deze bijdrage laat 
kennismaken met een 
weliswaar zuilvormig g 
beslist niet snel door h 
uw kasje zal groeien en bovendien 
als kleine plant kan bloeien. Ik doel 
hier op Cleistocactus vulpis- 
cauda De soortaanduiding ''vu l
pis-cauda' betekent "vossestaart", 
hetgeen slaat op het verschijnsel 
dat deze plant in de natuur vaak af
hangend, als de staart van een vos, 
van de rotsen groeit.
De afgebeelde plant is een zaailing van 1 979. De plant spruit vanaf de basis 
en heeft tot nu toe een drietal takken gevormd, waarvan de langste ongeveer 
25 cm meet. Met het oog op de hangende groeiwijze plantte ik deze cactus 
in een hangpot, maar tot nu toe groeien de stammetjes nog aardig rechtop. 
De plant bloeide voor het eerst in 1 982 met een enkel bloemetje, de jaren 
daarna werd de bloei steeds rijker. De bloeiperiode begint in juni en eindigt 
pas diep in de herfst.
De cultuur is niet moeilijk. Cleistocactussen vragen er voedzaam grond- 
mengsel en ruimschoots water in de groeiperiode. Gok in de winter moet 
men de grond niet volledig laten uitdrogen. De toppen van de stammetjes 
drogen anders te veel in. Dus ook in de winter nu en dan een klein beetje wa
ter 'op het schoteltje'. Het bovenstaande houdt in, dal de overwintering niet 
te koud mag gebeuren. Een temperatuur van rond 8°C geeft geen proble
men.
Tenslotte een beknopte beschrijving van de plant. Het plantelichaam is zuil
vormig, rechtopstaand, liggend of hangend, spruitend vanaf de basis, 3,5 
cm dik. Aantal ribben 24. De areolen zijn bezet met kort, bruin vilt. De dorens 
zijn borstelvormig, tot 1,5 cm lang, vosrood in de nieuwgroei, later verble
kend tot geel, soms bijna wit.
De bloem is een typische, tweezijdig symmetrische Cleistocactus-bloem. Uit 
de bloembuis steken de diep-rode helmdraden met de paarse helmknoppen 
en de groene stempels naar boven. De vrucht is bruin, het zaad zwart. De ty- 
pevindplaats is Puente Acero, Prov. Tomina, Bolivië.

Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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De cactus en ik

Een titel die op het eerste zicht niet veel inhoudt en wanneer u het verhaal 
aandachtig leest, zou je tot de slotsom kunnen komen en zeggen "Totaal uit 
de lucht gegrepen". Niets is minder waar. Het verhaal speelde zich af te 
Antwerpen bij een verwoed cactusverzamelaar een tiental jaren geleden. De 
vrouw des huizes wist er alles over en zie hier haar belevenis.
Die " IK " dat ben ik, de vrouw van een cactusverzamelaar, en ik zeg: "Cac
tus" vóór " ik " ,  want eerst komt de cactus.

Dit alles is verschillende jaren geleden begonnen, een tijdje na ons huwelijk. 
Heel doodgewoon met één plantje. Mijn man was in de lente naar de vogel
markt geweest. U weet wel, "de Antwaarpse vogelmarkt". Vandaar bracht 
hij het plantje mee. Hij gaf het mij en zei: "D it is een cactus, 1 5 fr, en die 
vent op de markt heeft gezegd: op de vensterbank, alle weken wat water en 
in de winter niets". Het was werkelijk een mooi plantje, net een bol met ste
kels en rond de kop allemaal paarse bloemen. Na een week of zo verloor het 
zijn bloempjes. Mijn man was teleurgesteld en ging terug naar de markt met 
die cactus om eens met die verkoper te klappen... Hij kwam terug met nog 
twee plantjes. Die vent had gezegd dat het vergaan van die bloemen nor
maal was: voor 1 5 fr kon hij toch geen plant verlangen die heel het jaar zou 
bloeien..., trouwens het volgende jaar zou die weer gaan bloeien. Die drie 
plantjes groeiden van jewelste met mijn eenvoudige verzorging.

Een tijd later was mijn man weer naar de markt geweest en die mijnheer met 
zijn planten (nu was het al een "m ijnheer" en geen "ven t" meer) had hem 
uitgenodigd om eens zijn kwekerij te komen bezoeken. Van dit bezoek kwam 
hij terug vol begeestering... en met een half dozijn cactussen. Deze moesten 
allemaal er bij op de vensterbank. Och arme, mijn mooie gordijnen!! Hij had 
zelfs twee planten bij zich die de hele zomer zouden bloeien! Doch deze 
moesten vochtig gehouden worden. En zowaar als ik tot u spreek, hij stond 
's nachts op om te zien of ze niet droog stonden. Die plantjes hadden alle
maal een Latijnse naam, zoals medicamenten, en die zou ik van buiten moe
ten leren. Maar dat ging niet, en dan heeft hij er maar nummers bij gezet. Hij 
werd lid van een cactusclub en kocht een boekje, maar daar stond te weinig 
in voor zijn 1 5 plantjes. Zijn verzameling werd groter en groter en dan begon 
dat met die "pillerijen": Pillen voor het aanzuren, pillen voor het ontkalken, 
voor het ontharden enz... Wel tien soorten pillen voor het bemesten en pa
piertjes voor de pH. Op een avond kwam hij zelfs thuis met een zak echte 
koemest. Mijnheer, ik had geen woning meer, maar een stal!
Daar het met al die cactussen, de kleuters, de pillen en de maandbladen 
eenvoudig niet meer ging, besloten wij te bouwen; levensverzekering, wet 
de Taey, architekten, landmeters, kadaster en al de rest, en dat alles voor 
die cactussen!!
Wanneer het huis er stond moest er een kas bijkomen... en die kas moest 
verwarmd worden... en dan moesten er voor het mooie uiterlijk van de ver
zameling enkele grote planten bijgekocht worden... Dit kostte allemaal een 
hoop geld. Van vakantie was geen sprake meer, wij hadden toch ons eigen 
huis en de planten hun verwarmde kas!
Mijn liefje, wat wil je nog meer. En wanneer mijn man zich niet voor de kin
deren had geschaamd, zou hij zelfs alle nachten in de kas zijn gaan slapen.
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Later had hij ook zijn vrienden (de Soie en de Gust) tot de "cactusserij" be
keerd. Bijna alle avonden was er vergadering: over maandbladen, mest, 
drielandenkonferentie, dia's, bewortelen, succulenten, ruilbeurzen, over
planten enz. Met één woord: genoeg onderwerpen om er gek van té wor
den.
Het was toen dat mijn aanvallen van migraine begonnen. Allerlei poeders 
van Dr. Mann, Witte Kruis enz.; niets kon mij helpen, totdat ik ten einde raad 
naar onze huisdokter ging, die mij volledig onderzocht, mijn bloed liet onder
zoeken, radiografie liet maken, nieren, schildklieren, hart aan een nauwkeu
rig onderzoek onderwierp... en ten einde raad vroeg of ik soms zorgen had. 
Wat moest ik aan die brave man toen wel zeggen? Ik vertelde hem van die 
tienduizend cactussen in onze kas. Hij schudde meewarig het hoofd en zei: 
"Ik heb die cactusziekte in mijn jonge jaren ook gehad. Gelukkig is dat door 
de studies en de examens verdwenen. Ja madam, dat was nog in de tijd van 
Duursma en De Laet uit Kontich. De Phyllocactussen die ik toen van De Laet 
gekocht heb zoals Rosé d'Amour, Sourire d'Une Jeune Fille, Madame De 
Laet, In memory of Mr. Charles Darrah... en als die bloeiden!!!" Zijn ogen 
glansden toen hij dit zei en zijn gezicht scheen inderdaad veel jonger. Hij 
mompelde nog: "misschien... als ik met pensioen zal z ijn...". Ik zag het al, 
hij was wel beter geworden, maar het virus zat nog in het bloed. Hij gaf me 
de raad eens lekker voor een paar weken naar zee te gaan.
Bij het naar huis gaan droomde ik al van zon, zand en water, nee, niet voor 
de cactussen, maar nu echt eens voor mij. Na het avondeten zou ik het aan 
mijn man vertellen. Maar tijdens het eten begon hij:
-"Ma, ik zou een nieuw boek willen kopen".
-"Natuurlijk, ge kunt dat toch niet blijven doen met zo'n klein boekje en zo'n 
kollektie".
-"Maar 't is een heel groot boek".
Ik begon onrustig te worden. Hij vervolgde: "Eigenlijk is het niet één boek, 
maar een boek uit zes delen, van Backeberg".
Ik voelde prikjes in mijn handen, alsof ik onverwachts in aanraking gekomen 
was met een Opuntia.
-"En wat gaat dat zoal kosten?" -"Normaal is dat rond de 9000 fr, maar ik 
kan een goede occasie op de kop tikken voor 7000 franken, dat is zeker niet 
teveel want dat werk is niet meer te verkrijgen". (Red.: per deel!, was nog voor 
de herdruk).
Dag zon, zand, zee!!! De ja^en verliepen, mijn mamhiefd op met roken en 
drinken, ik dacht die heeft vrees voor longkanker of hartinfarkt.
Later werd hij nog gierig ook. Nu begon ik te veronderstellen dat hij spaarde 
voor een nieuwe kas. Maar dat bleef maar duren, en een nieuwe kas is toch 
weer niet zó duur. Op een avond barstte de bom.
Hij: "Ma, de Gust wil in zijn vakantie naar Brazilië om cactussen te zoeken". 
Ik: "Laat hem maar gaan".
Hij: "Maar ik zou ook graag meegaan".
Het leek mij of het plafond omlaag viel, ik voelde mij alsof ik in een zuilcactus 
veranderd was.
Ik: "En ik dan?". Hij: "Och vrouwtje, er moet toch iemand thuis blijven om 
de cactussen te verzorgen!!"
Nu had ik van Brazilië maar een flauw begrip, ik had weleens gehoord dat 
daar een Pele rondliep en een "karnaval van Rio", en dat er ook de mooiste 
vrouwen ter wereld wonen. Maar dat mijn man daar nu naartoe wilde om cac
tussen te zoeken! Die kon hij in Deurne toch ook kopen!! En hij ging... Of liever 
hij vloog. En ik bleef achter met het huis, de kinderen en... de cactussen.
U it: O bregonia  o k to b e r 1 9 8 4
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De IMedercalifornische gehaaktdoornigen (=  Ancistracanthae)
(Deel V)

TH.M.W. NEUTELINGS

A.9 Mammillaria neopalmeri (Coulter (1 894)), Craig (1 945).
Vernoemd naar Dr. Edward Palmer (1831-1 902), die o.m. Mammillaria lon- 
giflora ontdekte.
Plantkenmerken (volgens Coulter):
Plantelichaam: enkelvoudig, cylindrisch, 9 cm hoog, 5 cm ©, grijs- tot blauwgroen.
Axillen: met witte wol en soms met borstelharen.
Middendoorns: 3-5, meestal 4, 8 mm lang, recht, glad, stijf, bruinachtig met donkere punt. 
Randdoorns: 1 5-30, 6 mm lang, recht, glad, stijf, w it tot bleekgeel met donkere punt.
Bloem: 1 2 mm lang, 1 0 mm ©, groenwit tot licht crèmekleurig, olijfgroene middenstreep, soms 
met een roze tint; meeldraden wit, helmknopjes oranjegeel; stijl wit, 5-6 stempellobben, olijf
groen tot geel.
Vrucht: scharlakenrood, knotsvormig, 1 3 x 5  mm.
Zaad: zwart, glimmend, met diepe putjes.
Groeiplaats: eilanden San Benito (= typevindplaats), West San Benito en 
Guadeloupe, gelegen voor de westkust van Neder-Californië.
Nader en meer gedetailleerd veldonderzoek heeft uitgewezen dat deze soort 
zeer variabel is. In Coulters beschrijving staat dat de plant enkelvoudig is. 
Maar Voss vond overwegend exemplaren - en wel op Isla San Benito - die 
spruitend waren. De individuele stammetjes ervan werden niet hoger dan 5 
cm. Naast exemplaren met alleen rechte middendoorns groeiden er ook plan
ten met gehaakte middendoorns. Ook hiervan is in de oorspronkelijke be
schrijving niets te vinden.
Lau verzamelde deze plant onder nummer 7, op Isla San Benito.

A .10 Mammillaria multidigitata Radley ex Lindsay (1 947).
De soortnaam betekent letterlijk met vele vingers, wat duidt op het spruitende 
karakter van deze plant.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: sterk spruitend, cylindrisch, 20 cm hoog, 5 cm ©
Axillen: met weinig witte wol
Middendoorns: 4, 8 mm lang, waarvan soms een aan de punt omgebogen, onder wit, verderop 
bruinrood tot nog donkerder aan de punt.

M. neopalmeri M. multidigitata 

foto's: H. Koningsveld
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Randdoorns: 1 5-25, 8 mm lang, wit, dun, naaldvormig.
Bloem: 1 5 mm lang, 1 5 mm ffl, wit met olijfgroene middenstreep, stempellobben groen. 
Vrucht: rood.
Zaad: zwart.
Groeiplaats: op de steile hrellingen van het eiland San Pedro Nolasco, in de 
Californische Golf, soms groeiend in pure guano ( = opeenhoping van vogel
uitwerpselen).
Veel schrijvers zien deze soort als een variëteit van Mamm. neopalmeri. Ver
gelijken we beider beschrijvingen dan is dit standpunt te rechtvaardigen. 
Lau heeft deze plant verzameld onder nummer 99, op Isla San Pedro 
Nolasco.
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B.1 Mammillaria goodridgii Scheer (1849) (emend. Salm-Dyck, 1850). 
We komen in de literatuur ook wel de naam "goodridgei" tegen. Deze soort 
is vernoemd naar de ontdekker van deze plant, een zekere heer Goodridge.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig of aan de voet spruitend, bol- tot cylindervormig, 1 8 cm hoog, 4 
cm ffi
Axillen: zeer weinig witte wol
Middendoorns: 4, 1 0 mm lang, waarvan één afstaand en gehaakt (soms ook recht), van de ba
sis uit wit overgaand naar bruinzwart.
Randdoorns: 11-15, 4-7 mm lang, krijtwit, recht, met donkere punt.
Bloem: 1 5 mm lang, 25 mm ©, wit met een vrij brede purperroze middenstreep; meeldraden 
crèmekleurig, helmknopjes diepgeel; stijl roze, 4-5 groene stempellobben.
Vrucht: 1 5-20 mm lang, knotsvormig, oranje tot scharlakenrood.
Zaad: zwart, met putjes.
Groeiplaats: op de eilanden Cedros en Guadeloupe. Soms komt men ook wel 
eens de variëteit rectispina tegen, maar dit betreft een verder normale plant 
met een rechte, in plaats van een gehaakte middendoorn.
Men duidt in de literatuur op een nauwe verwantschap tussen deze soort en 
M. louisiae, welke laatste dan ook vaak als een variëteit van goodridgii be
schouwd wordt.
En dan is er nog een laaggroeiende vorm van M. blossfeldiana, die wat uiter
lijk van het plantelichaam veel lijkt op goodridgii. Alleen de bloem verraadt 
dat het een vorm is van blossfeldiana Men vermoedt dat het hier om een 
overgangsvorm tussen beide soorten gaat.
De grootte van de bloem kan variabel zijn. Dat gaat trouwens ook op voor M. 
louisiae. De exemplaren voortkomend uit het Lau-3 2-zaad zijn in de regel 
kleiner.
De door Lau gepubliceerde veldnummers luiden: 32 en 33, beide van het ei
landje Cedros. Het laatste nummer betreft de vorm met een rechte in plaats 
van een gehaakte middendoorn. In de praktijk is echter gebleken dat ook 
spontaan gehaakte middendoorns kunnen gaan optreden.

(wordt vervolgd)
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal

INGEZONDEN
Bijgaande foto van een Lithops otzeniana Nel werd de redactie toegestuurd 
door de heer P.P. van de Puyl, Vloedlijn 19, 1791 HJ Den Burg.
In de begeleidende brief vermeldde hij de volgende gegevens over deze 
plant: zelf opgekweekt uit zaad van het Clichéfonds (1979/80, nr. 686). 
De andere gekiemde plantjes uit dit zaaisel waren normaal "tweehoofdig". 
De foto is gemaakt in 1 983 toen het plantje een diameter had van 2 cm. Dit 
optreden van 3 lobben had hij nog nooit eerder waargenomen.

Commentaar A.B. Pullen:
Een kenmerk van dicotylen (=  tweezaadlobbige planten) is, dat de kiem- 
plant 2 zaadlobben vertoont. Bij vele dicotylen kunnen echter afwijkingen 
optreden waarbij het kiemplantje 3 i.p.v. 2 kiemblaadjes maakt. Wie veel 
cactussen zaait en de zaailingen goed bekijkt, kent dit verschijnsel ook.
Bij Lithops vormen de eerste kiemblaadjes tegelijkertijd het eerste bladpaar 
van het "plantelichaam". Zijn er dus 3 kiemblaadjes, dan ook een 3-lobbig 
plantje.
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L. otzeniana

Dit verschijnsel is door mij in de jaren 1 978-1 981, toen ik duizenden 
Lithops-zaden heb uitgezaaid, dan ook diverse malen waargenomen. Het 
blijft zichtbaar tot het moment, waarop de plant gaat "delen", waarbij in de 
nieuwgroei uit elk blad een nieuw bladpaar ontstaat.
Als zaailing ziet de plant eruit zoals schematisch aangegeven bij A; na ver
loop van enige jaren zoals bij B getekend. Zelfs heb ik éénmaal tussen mijn 
zaailingen een cristaat aangetroffen. Die zag er ongeveer uit zoals C.

Braziliaanse M elocactussen  m et een H U -n u m m er (IX)

G. EERKENS 

HU 435
Deze soort werd beschreven als Melocactus longispinus Buin. & Bred. in 
Succulenta 1 977, p. 1 38-142, niet te verwarren met de provisorische 
naam van M. longicarpus HU 1 49. Het is een mooie soort met zeer lange 
naaldvormige bedoorning, die goed te onderscheiden is van Melocactus er - 
nestii. De vindplaats is ten oosten van lagu, ongeveer 52 km ten zuiden 
van Itabiraba, ten zuidoosten van de Rio Paragupu, waar hij groeit samen met 
nog een andere Melocactus, naar grote waarschijnlijkheid met het volgen
de nummer HU 436.
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M. helvolilanatus HU 444

HU 436
Grote, donkergroene planten, iets platrond met korte gebogen dorens, niet 
beschreven. De vruchtjes zijn egaal roserood. Hij lijkt sterk verwant te zijn 
met Melocactus HU 1 57 en Melocactus permutabilis nom. nudum van 
Ritter (Ritter stelt zijn M. permutabilis synoniem aan M. inconcinnus Buin. 
& Bred., Red.). Alle drie hebben dezelfde vruchtjes. De vindplaats is gele
gen ten zuiden van Itabiraba.

HU 444
Melocactus helvolilanatus Buin. & Bred. werd gepubliceerd in Succulenta 
1976, p. 262-265. De naam slaat op de geelachtige wol in het cephali- 
um. Het is een wat cylindervormig groeiende plant met sterk gebogen do
rens. De vindplaats is Santa Antonio, Piaui.

HU 445
Een voor mij onbekende soort. Buining stelt hem in zijn aantekeningen ge
lijk aan HU 156, de onbeschreven M. aracutuensis
Dit is nu een goed voorbeeld, welk een verwarring er ontstaat indien een 
soort niet op tijd en gedegen wordt beschreven. En indien ook de vind
plaats stil wordt gehouden, is de chaos compleet.
(Opm. Red.: Af en toe worden zaad en planten onder HU 445 aangebo
den. Volgens de aantekeningen van Buining is de vindplaats noordelijk Ro- 
seiru bij Ragoa de Peanas).
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1 2

3 4

1. M. /ongispinus HU 4 3 5
2. Me/ocactus spec. HU 4 3 6
3. Me/ocactus spec. HU 4 4 5
4. M. zehntneri HU 161

fo to 's  1 en 2: L. Bercht. Andere fo to 's : A. Buining. 

Tamanredjo, d istrict Commewijne, Suriname

(wordt vervolgd)
Red. noot: In Succulenta dec. 1 983 werd een fout gemaakt wat betreft de illustratie bij M. zehntneri. Hierboven vindt u een af
beelding van M. zehntneri HU 161, een originele opname van A Buining. Onze excuses
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Euphorbia trigona Haworth

D.0. WIJNANDS

Het is niet gebruikelijk dat een auteur op een bespreking van zijn boek 
reageert*). Het boek (The Botany of the Commelins) is de wereld in en een 
ieder vindt er maar van en doet er maar mee wat hij wil. De opmerkingen 
over Pereskia guamacho en Opuntia repens laat ik dan ook passeren, met 
de aantekening dat de beslissing om P. guamacho in Pereskia te plaatsen 
overeenstemt met de huidige opvattingen van B. Leuenberger, de mono- 
graaf van het genus, en onder verwijzing naar het gestelde in hoofdstuk 7. 
Van andere aard is de opmerking over Euphorbia trigona Bercht weet te 
melden: "De voor deze soort typische tekening der stammen ontbreekt op 
de afbeelding". Bercht weet dus blijkbaar precies bij welke levende planten

E trigona, afbeelding in E. trigona (handelsprodukt)
Commelin's atlas 5, t. 44 foto: L. Bercht



de naam E. trigona Haw. hoort. Ik weet dat niet. In mijn tekst bespreek ik de 
geschiedenis van deze naam en betrek daarbij de opvattingen van Croizat. Ik 
kom tot de conclusie dat Commelins plaat 5 (1703) als het type van de 
naam E. trigona Haw. beschouwd moet worden. Dit betekent dat Comme
lins plaat met de naam E. trigona Haw. verbonden is. Met Bercht twijfel ik 
eraan of de soort (of de soorten?) die nu onder de naam E. trigona in cultuur 
is wel tot dezelfde soort behoort als Commelins plaat. Sterker nog, ik ver
moed dat het niet zo is. Ik zou het dan ook niet wagen de naam E. trigona 
Haw. bij enige levende plant te zetten. Hoe die soort met de typische stam- 
tekening van Bercht dan heten moet? Ik weet het niet.
Bloemen en vruchten verzamelen om die aan een specialist voor te leggen is 
de juiste weg - L.C. Leach lijkt mij een goede keus - maar die bloemen en 
vruchten heb ik nog nooit gezien. Zeker zolang de generatieve kenmerken 
niet bekend zijn lijkt het me goed als iemand de nu als E. trigona bekende 
soort eens goed zou beschrijven - mits hij er zeker van is dat het om één 
kloon gaat - en er dan een cultivarnaam aan zou verbinden. De naam E. her- 
mentiana Lem. die Croizat als synoniem van E. trigona Haw. opvat, vind ik 
ongeschikt, omdat de inhoud van eerstgenoemde naam onduidelijk is en 
een type ontbreekt.
Er is natuurlijk nog een andere mogelijkheid: Mijn typificatie kan verworpen 
worden onder aanwijzing van een ander type, liefst één dat precies past bij 
het huidige gebruik van de naam. Ik zou dat van harte verwelkomen, mij is 
het niet gelukt. Zolang dit niet gebeurd is blijft de inhoud van de naam Eu
phorbia trigona Haw. niets anders dan Commelins plaat.
* Bespreking d oo r L. Bercht, S uccu len ta  198 4 , 6 3  (1 0 ), 2 4 2 .

B o tan ische  Tuinen van de Landbouw hogeschoo l, P ostbus 8 0 1 0 , 6  7 0 0  ED W ageningen  

Commentaar Bercht:
In hel bovenslaande arlikel kan men eens duidelijk lezen hoe moeilijk hel is een bepaalde soort 
bolanisch vast te leggen. Bij mijn opmerking in de boekbespreking heb ik mij lalen leiden door 
de afbeelding van E. trigona zoals deze is weergegeven in Jacobsen, Handbuch der sukkulenten 
Pflanzen. Met deze afgebeelde plant komen overeen de planten die onder deze naam in omloop 
zijn. Een en ander belekenl natuurlijk nog niet dat het dan ook de goede combinatie is tussen 
naam en plant.

M am m illaria boolii Linds.
S. KOOIJ

Uit het zeer grote geslacht Mammillaria is M. boo/ii één van de klein blij
vende soorten. Mag deze plant dan klein van stuk zijn, kleine bloemen 
toont hij echter niet. De grote rosé bloemen met hun witte randen en de 
tussen de met oranjegeel stuifmeel getooide meeldraden als een grijpgrage 
hand staande stamper geven dit plantje een aparte bekoring. Is de 
plant niet getooid met haar mooie bloemen dan is er eerlijk gezegd weinig 
aan. Je moet weten dat de bloemen schitterend zijn, anders is elke vorm 
van bekoring wat aan de overdreven kant.
Het plantje wordt niet hoger dan 3-4 cm bij een doorsnede van 3 cm. De 
plant gaat na verloop van tijd spruiten. De afgebeelde plant vertoont dit nog 
niet en het is toch al weer een jaar of acht geleden dat ik deze plant van 
een andere liefhebber mocht ontvangen. De axillen zijn voorzien van wat 
wol, die later verdwijnt; verder sieren een 20-tal randdoorns, wit van kleur 
en naaldvormig met een lengte van 1,5 cm, de plant. In het midden staat
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Mammillaria boolii foto van de schrijver

1 gehaakte doorn, geel aan de basis, met een bruine punt. De 3 cm lange 
vrucht is oranje van kleur. De zaden zijn zwart. Deze Mexicaan komt uit So
nora, San Pedro Bay.
Echt moeilijk is deze Mammillaria niet. Hij krijgt een normale verzorging, 
d.w.z. in het groeiseizoen ruim water, normale voedzame grond en geen 
schaduw. Hij toont dan een gezonde vale kleurt!) en beloont ons na een 
droge winterrust met zijn bloemenpracht.
Hoewel de plant - indien hij niet bloeit - U op het eerste gezicht niet direct 
aan zal spreken, breek ik hier toch een lans voor haar. Gezien haar gemak
kelijke cultuur en de geringe eis aan ruimte behoeft deze plant bij niemand, 
ook niet de kleinbehuisden, te ontbreken.

Groeneveld 4, 2203 BP Noord wijk

Het geslacht P feiffera SD.

A.B. PULLEN

Wanneer men de populariteit van een cactus moet afmeten aan het aantal 
publicaties erover in ons maandblad, dan komen de vertegenwoordigers van 
het geslacht Pfeiffera er maar magertjes vanaf. Men ziet deze planten dan 
ook weinig in verzamelingen. Dat is jammer, want het zijn interessante plan
ten, vooral voor mensen met een goed oog voor details. Aan de weinig 
spectaculaire, rechtopstaande, liggende of hangende takken verschijnen in 
mei en juni de witte, gelige of rosé bloemen. Ze zijn weliswaar niet zo groot, 
maar bloeien meestal wel in groten getale. Ze zijn radvormig met een korte 
bloembuis. Na de bloei ontstaan de vruchten, die op het eerste gezicht veel 
op kruisbessen lijken. Deze vruchten verschaffen de planten hun grootste 
sierwaarde. Zij blijven zeer lang goed; dikwijls hebben de vruchten nog niets 
van hun sierwaarde ingeboet als de plant in het volgend voorjaar weer 
bloeit, zodat bloemen en vruchten tegelijkertijd op de plant te bewonderen 
zijn.
Pfeiffera's zijn eenvoudig uit zaad op te kweken. Na ongeveer 3 jaar zijn de 
jonge planten bloeibaar. Ook het bewortelen van stekken is beslist niet moei
lijk. Zelf kweek ik mijn Pfeiffera's in hangpotten. De voordelen daarvan zie ik 
als volgt: Door hun liggende of hangende groeiwijze zullen Pfeiffera's die ge
woon tussen andere potten in het tablet worden gekweekt, binnen de
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P. erecta

kortste keren de potten van hun buren annexeren. In hangpotten gekweekt 
vervalt dat bezwaar, de planten kunnen hun natuurlijke groeiwijze volgen. 
Hetzelfde geldt ook voor verwante geslachten als Aporocactus en Rhipsalis. 
Na de bloei breng ik de planten naar buiten en hang de potten aan de pergo
la. Daar blijven ze verder de gehele zomer. Bij droog weer moet men ze wel 
regelmatig sproeien. Het humeuze grondmengsel moet ook goed doorlatend 
zijn, daar de planten anders veel te lijden zouden hebben van overvloedige 
regenval.
's Winters hang ik de potten boven in mijn kas. Het kost geen extra ruimte 
en de planten hebben daar wat meer warmte dan op tablethoogte. Op deze 
manier zijn deze planten goed te overwinteren, zonder direct de gehele kas 
erg warm te moeten stoken. Overigens verdragen ze ook halfschaduw erg 
goed en zijn ze ook binnenshuis niet al te lastig om te kweken.
De potgrond houd ik 's winters droog; wel worden de planten dan veel ge
neveld.
Het geslacht Pfeiffera werd opgesteld door Salm-Dyck in 1845. Het werd 
genoemd naar Dr. Ludwig Pfeiffer (1 805-1 877), een Duitse arts en cactus
kenner. Typeplant van het geslacht is P. ianthothele (Monv.) Web.. Britton 
en Rosé kennen in 1 920 deze soort nog als enige uit dit geslacht. In Backe-
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P. erecta

foto's van de 
schrijver

. P. ianthothele 
I v. tarijensis

berg's Kakteenlexikon worden 4 soorten genoemd: P. erecta Ritt., P. ian- 
thothele (Monv.) Web., P. mataralensis Ritt. met de variëteit floccosa, en 
P. multigona Card..
Haage, een trouw volgeling van Backeberg's systeem, noemt ook nog, be
halve de 4 hierboven genoemde soorten, P. gracilis n.n. (Ritt.) en P. gibbe- 
rosperma n.n. (Ritt.). De laatste naam beschouwt hij als synoniem met P. 
mataralensis var. floccosa, hetgeen Ritter later bevestigt.
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Ritter beschrijft in deel 2 van zijn "Kakteen in Südamerika", behalve de hier
boven genoemde soorten en variëteiten, een tweetal nieuwe variëteiten van 
P. ianthothele, nl. P. ianthothele var. boliviana Ritt. en P. ianthothele var. 
tarijensis Ritt.. Dat brengt.het totaal aantal beschreven taxa op 5 soorten 
met 3 variëteiten.
Overigens is niet elke auteur ervan overtuigd, dat er werkelijk zoveel verschil
len zijn. Rowley is van mening dat hier slechts sprake is van ecotypen die tot 
soort verheven werden, hetgeen Ritter weer enige hier niet nader te noemen 
kwalificaties aan het adres van Rowley ontlokte. Een uiterst ''komische'' si
tuatie derhalve, die weer eens aantoont hoe sommige ''grote namen" in on
ze liefhebberij klein kunnen zijn. Maar dat moet u zelf maar even nalezen. 
Rest mij nog te vertellen, dat Pfeiffera's afkomstig zijn uit het zuidoosten van 
Bolivia en het noorden van Argentinië.
Ik hoop met deze bijdrage een lans voor deze interessante planten gebroken 
te hebben.

Literatuur:
Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck.
Britton & Rosé, The Cactaceae 
Backeberg, C., Das Kakteenlexikcn 
Haage, W., Kakteen von A bis Z 
Rowley, G., Nat. Cact. Succ. Journal 1969 
Ritter, F , Kakteen in Südamerika, Band 2

Beatrix/aan 10, 7711 KG Nieuwteusen

BOEKBESPREKING

CACTACEAE door A.L. Stoffers, in: Flora o f the Netherlands Antilles III: 143-409. Uitgave 
113 van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, 
aug. 1 984 (Secretariaat van de Studiekring, Plompetorengracht 9, 351 2 CA Utrecht; f  65 ,- l '

Na zijn proefschrift over The vegetation o f the Netherlands Antilles (1 956) stelde Prof. Stof
fers zich tot doel, de samenstelling van een Flora o f the Netherlands Antilles. welke thans, on
der zijn redactie, grotendeels is voltooid na de publicatie van 7 afleveringen over Pteridophyta 
en Monocotyledonae (Vol. I: 1-203, 1 962 en 1 963) en Dicotyledonae (Vol II 1 -209 1 966 
en 1 980; Vol. III: 1-409. 1 973, 1 979 en 1 984),
Stoffers' stuk over de Cactaceae (p, 1 43-1 58) is het eerste overzicht van de cactusflora van alle 
Nederlandse Antillen, na Boldingh's Flora voorde Nederlandsch West-lndische eilanden (1913), 
wanneer wij buiten beschouwing laten de gegevens welke staan vermeld in Britton & Rose's The 
Cactaceae (ed. 2, 1 937) waarvan de naamgeving zoveel mogelijk werd gevolgd.
Stoffers' publicatie geeft delerminatie-tabellen, beschrijvingen van genera en species, literatuur 
en enkele gegevens over geografische verspreiding, voorkomen en inlandse benamingen. Opval
lend is, bij het doorbladeren van deze omvangrijke aflevering waarin de redacteur 21 van de 26 
behandelde plantenfamilies voor zijn rekening heeft genomen (1 25 van de 267 bladz.), dat bij 
de Cactaceae - in tegenstelling tol alle andere families - hel vermelden van herbariummateriaal 
achterwege is gelaten en dat gegevens over voorkomen op de eilanden op een zeer onvolkomen 
wijze zijn vermeld (zie de Tabel). Al moge dit te verdedigen zijn wanneer het gaat om planten die 
zéér algemeen zijn öf zeer zeldzaam, het geeft de lezer die zich op de hoogte wil stellen tóch een 
gevoel van onbevredigdheid.
Dat bij Cereus repandus geen melding wordt gemaakt van de oorspronkelijk door Backeberg be
schreven var weberi (zie Succulenta 20, 1 938, p. 1 39, afb. 3) kan mogelijk als juist worden 
gezien; onjuist lijkt mij, daarentegen, dat onder Melocactus slechts wordt gezegd: "A  genus of 
c. 40 species in the drier regions of the neotropics. Note: W.F.R. Suringar and J.V. Suringar dis- 
tinguish 1 1 2 taxa on the islands of Aruba, Bonaire, and Curapao. A thorough fieldstudy on these 
specimens is necessary for an interpretation of the forms present" Al wil men zich verre houden 
van de verwarrende soorlsproblemen binnen het geslacht Melocactus dan had toch wel iets 
méér kunnen worden gezegd over dit genus dat de Nederlandse Antillen een bijzondere bekend
heid heefl gegeven - evenlueel met verwijzing naar de samenvatting van "Het Melocactus-
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Tabei.
Overzicht van de door Stoffers vermelde soorten en hun voorkomen____________

Benedenwindse e i la n d e n B o v e n w in d s e  eilanden
Naam ___________ Aruba Curagao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius

Opuntia curassavica (L.) Mill. x
Opuntia elatior Mill. x
Opuntia wentiana Br. & R. x
Opuntia triacantha (Willd.) Sweet 
Opuntia rubescens SD.
Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.
Selenicereus granditlorus (L.) Br. & R.
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff. o
Acanthocereus tetragonus (L.) Humlk. x
Melocactus
Mammillaria mammillaris (L.) Karst.
Mammillaria nivosa Link
Lemaireocereus griseus (Haw.) Br. & R. x
Cephalocereus lanuginosus (L.) Br. & R. o
Cephalocereus royenii (L.) Br. & R.
Cereus repandus (L.) Mill. x
Pereskia guamacho Web. o
Pereskia aculeata Mill.
Pereskia grandifolia Haw.__________________

x = voorkomen op eiland vermeld 
o = geen eiland vermeld, wel eilandengroep aangeduid 
Selenicereus, Hylocereus en Pereskia worden als ingevoerd beschouwd.

onderzoek" van W.F.R. Suringar en diens zoon, dat werd gepubliceerd in het Gedenkboek J. 
Valckenier Suringar (p. 88-95), in 1 942 door de Nederlandse Dendrologische Vereemging uit
gegeven. Jammer is ook, dat een in Succulenta verschenen artikelenreeks "Over Cereus repan
dus, Cephalocereus lanuginosus, Lemaireocereus griseus en Acanthocereus tetragonus" 
(20, 1 938, p. 1 33-1 40, 1 49-1 56, 1 65-1 71 ) en "Over Opuntia curassavica, O. wentiana,
O. elatior en Mammillaria simplex" (22, 1940, p. 1 21-1 29, 137-143) niet bij de litera
tuuropgaven werd vermeld.

P. Wagenaar Hummelinck, Sweelincklaan 84, 3723 JH  Bilthoven

Schrijft u ook eens een artikel 
voor ons maandblad!

De redactie adviseert u graag. 
D O E N !
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Hoya uncinata Feijsm. & Binn.

H. en R. VAN DONKELAAR

Hoya uncinata ontving zijn naam in 1 863 van Johannes Elias Teijsmann en 
Simon Binnendijk, Nederlandse botanici werkend in de botanische tuin Bui
tenzorg te Bogor, Java. De plant werd ontdekt op de berg Panjar op West- 
Java in bossen beneden de 800 meter. Vanwege de typische haakjes aan de 
buitenste coronalobben werd zij uncinata gedoopt.
De bloemdoorsnede is iets meer dan 1 cm. De corollaslippen zijn smal omge
keerd gootvormig en recht afstaand. De kleur is crèmewit met iets roze. De 
corona is sterk verhoogd. De coronaslippen zijn bootvormig met aan de 
stompe top dat typische haakje. Ze zijn wit met iets geel gekleurd. De stengel 
is glad, evenals de breedlangwerpige bladeren. Deze zijn grijsgroen van kleur 
met hier en daar enkele zilverwitte vfekken. De bladeren zijn vrij dun en leder
achtig van structuur. De nerven zijn niet duidelijk zichtbaar.
Nog een bijzonderheid: H. uncinata is naast H. carnosa en haar verwanten, 
een van de weinige soorten, die geen wit melksap bevatten.
H. uncinata is een makkelijke groeier die niet veel eisen stelt. Klimmend rond 
een boogje of rekje of langs een mosstok, zal zij op een lichte plaats spoedig 
tot een flinke plant uitgroeien. Ongeveer twee jaar na het stekken zullen in de 
zomermaanden de eerste losse bloeischermen verschijnen. De bloeistelen 
kunnen jarenlang hun bloemetjes voortbrengen.
Aan deze Hoya met zijn afwijkende vorm en bloei zult u zeker veel plezier be
leven.

Laantje 1, 4251 EL Werkendam

Een nieuwe M am m illaria?
ETIENNE LANSSENS

Onze Mexico-expeditie 1984 bestond uit Hans-Joseph Klein en Harry Gei- 
mer, beiden uit de BRD, Willy Moeller Valdez uit Mexico en schrijver dezes 
als énige Belg. Ons eigenlijke reisdoel was Neder-Californië, maar startende 
in Mexico City moet men toch eerst 1 600 km rijden tot Mazatlan, alvorens 
gedacht kan gaan worden aan de oversteek naar La Paz. Het is natuurlijk van
zelfsprekend, dat ook de reis tot Mazatlan nuttig besteed werd zonder al te 
veel oponthoud, want een maand voor de totale reis blijft toch beperkt.
Op weg naar Mazatlan brachten we een bezoek aan vrienden van mij in Gua- 
dalajara. In hun verzameling zagen we een wondermooie Mammillaria die 
mogelijk thuishoort in de Stylothelae-serie Wij kenden deze Mammillaria 
niet en vroegen daarom naar de vindplaats, die we exact opkregen. De vol
gende dag, 4 maart, vertrokken we in alle vroegte met hooggespannen ver
wachtingen onder de kundige leiding van onze gids Willy. Door de gedetail
leerde routebeschrijving en dankzij Willy was het niet moeilijk de planten te 
vinden in een gebied ten noordoosten van Guadalajara. Na het verlaten van 
de hoofdweg reden we een tiental kilometers van rancho naar rancho. Tus
sen het lage struikgewas ontwaarden we Ferocactus latispinus, Echinofos- 
sulocactus grandicornis en Coryphantha radians Na het passeren van en
kele waterloopjes naderden we de voet van een gebergte, waarvan de flan-
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REM-opnamen van
1 I 2  /■ Mammillaria spec., ca. 90 x

I 2. idem, ca. 1000 x
3 \ 4 3. Mammillaria bombycina, ca. 75 x

4. idem, ca. 1000 x

Met dank aan de Hr. H. van Wortel voor het maken van de opnamen.

ken bezaaid waren met reusachtige Yucca's. Daar moest de auto achtergela
ten worden en wachtte ons nog een fikse wandeling. Aan de voet van de 
berg vonden we een kleine, fijnbedoornde Mammillaria die zeer waarschijnlijk 
behoort tot de Ancistracanthae-serie en in engere zin tot de Barbata-groep* 
Toen we bijna op de top waren, zo'n 2000 m hoog, vonden we de gezochte 
planten in grote aantallen. Ze groeiden op de zuidhellingen in rotspleten en 
op overhangende stenen in een geringe hoeveelheid, grof verteerde, zeer 
doorlatende bladaarde. Alle planten waren eenkoppig op enkele uitzonderin
gen na, welke aangëvreten waren door geiten.
Na thuiskomst kregen we van verschillende Mammillaria-specialisten de ver
zekering dat onze vondst iets nieuws is. Verdere observatie en nader vergelij
kend onderzoek is echter geboden, alvorens iets met meer zekerheid gezegd 
kan worden. Zo werd in eerste instantie gedacht aan een verwantschap met
M. bombycina
De provisorische en door het ontbreken van bloemen onvolledige beschrij
ving van de hand van Ludwig Bercht luidt:
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L in k s  b o v e n : de ta il van
d e  b edoorn in g

L in k s  o n d e r: d e  p la n t in  
h abita t

R e c h t s : d e  p la n t in cu ltu u r  

hab ita t-op n am e: E . L a n sse n s  

a n d ere  fo to ’s :  L. B e rch t

Lichaam enkel, niet spruitend, 6 cm hoog, 5 cm diameter, groen; kop wollig; bij beschadiging 
van het lichaam treedt geen vocht naar buiten, vocht in de plant kleurloos.

Ribben 1 3 :2 1 , waarvan de laatste veel minder goed te onderscheiden valt.
Axillen eerst enigszins witwollig, later kaal.
Tepels ovaal, platgedrukt, 6 ,5  mm breed, 6 mm lang en 2 mm hoog.
Areool langwerpig, 2 ,5-3 mm lang, eerst witwollig, later kaal.
Randdorens kamvormig opgesteld, stijf, stralend, zuiver wit, circa 60 , bovenste kort, dan in 
lengte toenemend tot 5 mm halverwege de middelste zijdorens, dan weer verkortend tot 2 mm 
voor de onderste dorens.
Middendoren 1, ingeplant aan de bovenzijde van het areool, stijf, recht afstaand met gekrulde 
punt, 1 ,2 -1 ,4  cm lang, donkerbruin, naar de basis toe overgaand in lichtgeel.
Bloemen niet bekend aan de plant; gezien de bloemrest komend vanuit de axil; voor zover te in
terpreteren van de opnamen op de vindplaats is de bloem lichtroze met donkerder roze mid- 
denstreep.
Vrucht in droge toestand 1 ,4 cm lang, bij het aanhechtingspunt waar de bloem gezeten heeft 
2 ,3  mm diameter, kleurloos, zaden zichtbaar.
Zaad iets scheef knotsvormig, zijdeglanzend zwart, 1,2 mm lang, 0 ,8  mm breed en 1 0 mm 
dik.
Testa met een onregelmatige, gegroefde structuur, naar het hilum toe overgaand in meer regel
matige, verhoogde ribbels.
Hilum basaal, 0 ,7  mm lang en 0 ,3  mm breed, bedekt met bruinwit, sponsachtig hilumweefsel. 
B ru g g e ste e n w e g  9 8 , 8 0 8 0  R u ise le d e  

'  Opmerking Neutelings:
Het verspreidingsgebied van de Barbata-groep ligt in de staten Texas en Chihuahua, dus veel noor
delijker. Tot op heden zijn in de staat Jalisco, waarvan Guadalajara de hoofdstad is, geen vertegen
woordigers van de Ancistracanthae gevonden.

Opmerking Bercht:

Uit de afgebeelde REM foto s van de zaden van M. bombycina en de hier besproken plant blijkt 
overduidelijk, dat beide taxa niet verwant met elkaar zijn. Verwante soorten zullen redelijk verge
lijkbare zaadstructuren dienen te bezitten. Mijn kennis van het geslacht Mammillaria is evenwel 
onvoldoende om over een juiste verwantschap iets zinnigs te zeggen.
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M esem bryanthem aceae (XLV)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

73. MAUGHANIELLA L. BolUS (genoemd naar en ter ere van Dr. H. Maughan Brown)

Aan het bijzondere plantje, Maughaniella luckhoffii, uit dit monotypische 
geslacht is een mooi verhaal verbonden. Toen de bekende Dr. N.E. Brown 
de plant in 1 930 beschreef, voorzag hij de nieuwbeschrijving van een teke
ning die de indruk wekte alsof het plantje groeide op een half doorgesneden 
ui. Later werd zelfs verondersteld dat een zaadje ervan ontkiemd zou zijn op 
een of ander bolgewas! Deze gedachte was zo absurd dat men naarstig 
zocht naar een verklaring voor de wat vreemd uitgevallen tekening van de 
anders toch zo consciëntieuze Dr. Brown. De oplossing bleek, zoals ge
woonlijk in dergelijke gevallen, vrij eenvoudig te zijn. Wat op de tekening er 
uitzag als een doorgesneden bol, bleken de resten van oude bladparen te 
moeten voorstellen, zoals die bij vele ultra-succulente Mesems achterblijven 
aan of net boven de wortelhals. Ze waren waarschijnlijk wat al te schema
tisch afgebeeld.
De naam van dit eigenaardige en zeldzame plantje is, zoals met vele plante- 
namen het geval is, nogal eens gewijzigd. Nadat het plantje oorspronkelijk 
Monilaria luckhoffii genoemd was, werd het vrijwel gelijktijdig beschreven

tekeningen A. de Graaf
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onder de naam Maughania insignis. Later neigde men weer over naar de 
geslachtsnaam Diplosoma en werd de naam D. luckhoffii om vervolgens 
weer naar Maughania terug te keren. Sinds 1 961 heet het plantje nu Maug- 
haniella luckhoffii. De wijziging van de geslachtsnaam was noodzakelijk 
doordat er al een geslachtsnaam Maughania (sinds 1813) bestond. Het epi
theton 'luckhoffii' was de soortaanduiding die de oudste rechten had.
De afbeelding geeft de plant weer zoals hij er in werkelijkheid uitziet. Daar
naast een reproductie van de oorspronkelijke schets van Dr. Brown. 
Opvallend aan het plantje zijn de grote papillen; deze verschrompelen echter 
al snel tijdens de groeiperiode. Daarna verdrogen eveneens de bladeren, 
doch daar binnenin hebben zich dan reeds nieuwe bladeren gevormd. Dit 
nieuwe bladpaar blijft tijdens de rustperiode verborgen tussen de resten van 
de oude bladeren tot de volgende vegetatieperiode aanbreekt.
De laatste jaren worden er zaden van Maughaniella luckhoffii aangeboden. 
Ze kiemen evenwel niet zo gemakkelijk en niet snel. Geduld is - ook bij deze 
plantjes - een schone zaak. Probeert u ook niet de zaailingen in een vroeg 
stadium te verspenen. De ervaring heeft tot onze schade en schande ge
leerd dat ze in de kortste keren de geest geven. Beter is te wachten totdat de 
plantjes tenminste 1 jaar oud zijn. Als het u gelukt de zaailingen de eerste, 
zeer moeilijke, jaren te behouden dan verlangen zij daarna een zeer lichte 
standplaats in de verwarmde kas, doch schermen tegen felle zonbestraling 
is noodzakelijk. De cultuur komt overeen met die van Diplosoma. 
Maughaniella luckhoffii, afkomstig uit de Kaapprovincie (Vanrhijnsdorp Dis
trict, Knersvlakte) bloeit met tamelijk langgesteelde bloemen van ongeveer 
20 mm 0, kleur wit tot roze.
Rotterdamseweg 88, 333 2  AK Zwijndrecht
Finlandplein 5, 32 4 4  AE Nieuwe Tonge (WOrdt VerVOlgd)

Een vetplantje voor het raam  (14)

W. STERK

Enkele k le inb lijvende A eon ium -soorten  (I)
Het geslacht Aeonium komt, op enkele soorten na, van oorsprong op de Ca- 
narische eilanden voor. De meeste soorten worden tamelijk groot, soms tot 
meer dan één meter en met rozetten van wel een halve meter doorsnede. 
Dat zijn geen kamerplantjes meer, te meer daar ze dan in de winter te weinig 
licht krijgen en daardoor uit elkaar groeien.
De planten zijn meestal vertakt met aan het einde van elke tak een rozet van 
bladeren.
De bekendste van de wat grotere soorten is A. arboreum, waarvan vooral de 
cv "Zwartkop”  met zijn bijna zwarte bladeren veel wordt gekweekt. Een 
soort die na de bloei afsterft, is A. tabulaeforme met rozetten van soms 30 
cm doorsnede.
De kleinblijvende soorten kunnen wat meer schaduw verdragen dan de gro
tere. Ook daardoor zijn ze beter geschikt als kamerplant, al zien we ze als zo
danig weinig. Bij een goede verzorging bloeien ze regelmatig. Eén van de 
meest voorkomende is, zoals zo vaak, een hybride, bekend onder de naam 
A. barbatum Webb et Berth. met als synoniem A. floribundum  Bgr. Dikwijls
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worden deze planten ook aangeboden onder de naam van de moeder: A. 
simsii (Sweet) Stearn. Het is een klein struikvormig plantje, dat zonder 
bloeistengel niet hoger wordt dan 1 5 cm. De lange, spitse blaadjes hebben 
aan de onderkant bruine strepen en staan vooral aan het einde van de takjes, 
in dichte bijna eivormige rozetten. De blaadjes zijn 2,5 tot 4 cm lang en tot 7 
mm breed; op de randen staan wimperhaartjes. De planten bloeien in de zo
mer; de bloeistengel wordt 1 5 cm lang en draagt een tuiltje gele bloempjes, 
die 8-10 kroonblaadjes hebben.
De echte A. simsii, die ook wel A. caespitosum wordt genoemd, is een 
laag, zodevormend plantje, dus geen struikje, met op de onderkant van de 
wat langere blaadjes eveneens bruine strepen. De bloeistengel, die meestal 
de 1 0 cm niet haalt, komt onderuit het rozet. De bloempjes zijn vrijwel gelijk 
aan die van A. barbatum. A. simsii bloeit echter minder rijk en is erg gevoelig 
voor te veel water, vooral bij kil weer. In de winter is drooghouden dan ook 
het beste. Ze worden minder aangeboden dan A. barbatum. De andere ou- 
derplant van A. barbatum is waarschijnlijk A. spathulatum (Hornem.) 
Praeg.. Dit is een struikvormig vertakte plant, die in de natuur wel een halve 
meter hoog kan worden. Ze groeit daar op rotsen en oude muren. De blaad
jes zijn klein, 1,5 tot 3 cm lang en 7 tot 8 mm breed. Ook bij deze soort vin
den we op de onderkant van de blaadjes bruine strepen. Jonge takken zijn 
bebladerd, maar later vallen de stengelblaadjes af en blijven alleen de rozet
ten aan de toppen over. Deze soort mag niet geheel uitdrogen, omdat an
ders ook de blaadjes aan de toppen afvallen. De bloemen zijn ook geel, maar 
met iets bredere en langere kroonblaadjes dan bij de eerder genoemde plan
ten. Deze soort zien we zelden.
£veneens zelden zien we A. smithii (Sims) Webb et Berth. Deze zeer mooie 
planten komen op Teneriffe voor op een hoogte van 1000-2000 m, waar 
ze groeien op rotsen in de beboste gedeelten. Deze soort verdraagt geen kou 
en kan ook niet tegen geheel droog staan.
Alle genoemde planten kruisen onderling en ook met andere Aeonium- 
soorten. Het is dan ook wel eens moeilijk de juiste naam bij het juiste plantje 
te vinden. Dit geldt ook voor vele andere soorten uit dit geslacht.

(Wordt vervolgd)

Wevestraat 89. 5 7 0 8  AE Helmond
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M e lo ca ctu s  m a cro d iscu s  W erderm ann

LUDWIG BERCHT en NOL BREDEROO

Het geslacht Melocactus kreeg in de jaren zestig en zeventig een explosieve 
uitbreiding door de ontdekkingen van Leopoldo Horst en Albert Buining ener
zijds en Friedrich Ritter anderzijds. Behalve dat nieuwe soorten werden ont
dekt, werden ook reeds bekende soorten teruggevonden en opnieuw verza
meld. Een dezer soorten was M. macrodiscus.
Op zijn reis door Brazilië in 1 932 vond Werdermann bij Brejinho, een dorp 
ten zuiden van Caitité, Bahia, planten die hij beschreef als Melocactus 
macrodiscus1). Aan de hand van Werdermanns beschrijving, de opgegeven 
groeiplaats en de afbeelding zijn onafhankelijk van elkaar Buining/Horst en 
Ritter op zoek geweest. Zij hebben ook de gezochte soort gevonden. Ritter 
voorzag zijn exemplaren van het nummer FR 1 209.

M. macrodiscus 
HU 269

foto's A. Buining



Verklaring bij de tekeningen:
A = doorsnede bloem (7Vi x)

n = nektarkamer, p = primaire meeldraden, s = secundaire meeldraden

B = bloem
C = zaad
C1 = hilum, p = pecten, m = micropyle, f = umbilicus 
C2 = embryo door binnenste testa omgeven

m = plaats van de micropyle, pr = lege perispermzak 
C3 = 2 embryovormen 
D1 = bloembuisschubje 
D2 = binnenste perianthblad 
D3 = buitenste perianthblad 
E = doornbundel
F = vrucht

Tekeningen: A.J. Brederoo
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De planten die in onze collecties aanwezig zijn, stammen vrijwel alle af van 
het materiaal dat Buining en Horst op de groeiplaats verzamelden onder het 
nummer HU 269.
Bij de onlangs in K.u.a.S. gepubliceerde nieuwbeschrijving van Melocac- 
tus saxicola Diers et Esteves (E 1 1 9)2) kwam naar voren dat in de oor
spronkelijke beschrijving van M. macrodiscus een aantal gegevens ontbra
ken, gegevens die ook Ritter niet heeft aangevuld; wel beschreef Ritter nog 
een M. macrodiscus var. minor (FR 1 209a)3). Diers en Esteves vergeleken 
hun M. saxicola - niet te verwarren met M. mulequensis Buin. & Bred. (HU 
122) die de naam saxicola als voorlopige naam (nom. prov.) droeg - met 
onder andere de gegevens van M. macrodiscus. Om deze vergelijking nog 
beter mogelijk te maken volgt hier de diagnose van M. macrodiscus HU 
269. Deze diagnose is opgesteld aan de hand van authentiek materiaal, ver
zameld door Buining op de groeiplaats. Buining zelf heeft nog een begin ge
maakt met deze beschrijving.

Melocactus macrodiscus Werd. IHU 2691
Lichaam enkel, diameter ca. 13 cm, zonder cephalium ca 1 0 cm hoog, blauwachtig groen, 
met vertakte wortels. Cephalium tot 7,5 cm breed en 1-1,5 cm hoog, met witte wol, doorwe
ven met licht bruinachtig rode borstels, aanvangende ca. 0,5 cm van de top en weldra de witte 
wol overheersend, daardoor het opvallend platte cephalium een licht bruinrood uiterlijk gevend. 
Ribben 8, aan de basis 5,5 cm breed en tot 3 cm hoog, vrij scherp, tussen de areolen bijlvor
mig verhoogd. Bij de vorming van het cephalium worden nog enkele ribben tussengeschoven. 
Areolen verzonken in de rib, rond, 5-6 mm ffl, ca. 1 cm van elkaar op de rib, eerst met iets vuil
wit wolvilt, later kaal.
Dorens licht grijsbruin met donkerbruine punt, krachtig, stekend, licht gebogen, met verdikte 
voet (behalve de bovenste tweel. Randdorens 7; 1 naar onder gericht en enigszins afstaand, 
1,5-2 cm lang, 1 paar schuin naar onder gericht, tot 1,8 cm lang, 1 paar schuin naar boven 
gericht, tot 1,6 cm lang, boven op het areool 2 dorens schuin naar boven gericht, tot 1 cm 
lang. Middendoren 1, tot 1,5 cm lang, licht naar boven gebogen.
Bloemen buisvormig, licht karmijnrose, 20 mm lang, grootste breedte 5 mm, kaal. Pericarpel- 
lum 3,5 mm lang en 2 mm breed, kaal, onmerkbaar in het receptaculum overgaand. Recepta
culum” 9 mm lang en 3 mm breed, kaal. Nektarkamer 4,5 mm lang, 1,5 mm breed, van bin
nen bekleed met ca 3 mm lange nektarklieren. Zaadholte 3 mm lang en 1 mm breed. Over- 
gangsbladeren 5 mm lang en 0,8 mm breed, licht karmijnrose. Buitenste perianthbladeren 7 
mm lang en 1,5-2 mm breed, spatelvormig, middennerf uitlopend in een fijne nagel, bladrand 
aan de top iets gekarteld, helder karmijnrose. Binnenste perianthbladeren 6 mm lang en 1,5



mm breed, spatelvormig, top spits uitlopend, middennerf uitlopend in een fijne nagel, bladrand 
iets gegolfd, karmijnrose. Primaire meeldraden 3 mm lang, de 1,5 mm lange helmdraden gaan 
naar boven toe over in een zeer dunne draad, waaraan het gele helmknopje. Secundaire meel
draden in ca. 4 kransen, 2 mm lang, de 1 mm lange helmdraad gaat naar boven toe over in 
een zeer dunne draad, waaraan het gele helmknopje. Stamper 1 2 mm lang, 0 ,5 mm ffl, wit. 
Stempellobben 4-5, 1 mm lang, wit.
Vrucht 1 8 mm lang en 7 mm breed, gerekt peervormig, mat glanzend, violetrose, aan de top 
een dekseltje waaraan de bloemrest. Bevat 20-2 5 zaden, die gelegen zijn in een geiei-achtig 
wit vruchtvlees.
Zaad mutsvormig, 1,4 mm lang en 1 mm breed, matglanzend zwart; buitenste testa bestaande 
uit langwerpige tot ronde knobbeltjes, naar de hilumrand toe kleiner wordend en vlakker, op de 
rugzijde een duidelijk waarneembare kam. Hilum basaal, ovaal, iets verdiept, okerkleurig; umbi
licus en micropyle elk gelegen in een holte; embryo peervormig; perisperm ontbreekt; cotylen 
niet zichtbaar.
Vindplaats in de omgeving van Brejinho das Ametistas ten zuiden van Caitité, Bahia, Brazilië op 
een hoogte van ca 1000 m, samengroeiend met Melocactus amethystinus Buin. & Bred.

Als we de beschrijving van M. macrodiscus - en daarvan vooral de bouw 
van de bloem en het zaad - vergelijken met die van M. saxicola, dan vinden 
we hierin een ondersteuning voor de verwantschap tussen beide taxa. Of 
tiet aparte soorten dan wel variëteiten van één soort zijn, zal hier niet bedis
cussieerd worden.
In het afgebeelde kaartje van de staat Bahia zijn de groeiplaatsen aangege
ven van de genoemde planten, evenals die van M. canescens Ritter (FR 
1 333) en haar variëteit montealtoi (FR 1 437). Ritter4) vermeldt dat M. ca
nescens nauw verwant is met M. macrodiscus. Tevens is aangegeven de 
groeiplaats van Melocactus spec. HU 1 57, planten die in omloop zijn onder 
de naam M. canescens. In een later stadium zal op dit probleem ingegaan 
worden.
Literatuur:
1 E. Werdermann, Bluh Kakt. 1932, T. 47
2. L. Diers en E. Esteves Pereira, K.u.a.S. 1984, p. 196
3. F. Ritter, Kakteen in Südamerika band I, p. 133 (1979)
4. idem, p. 1 34

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen
Gillis Ste/tmanstraat 38, 1067 NP Amsterdam

Over het zaaien van cactussen

P. VAN VEEN

Iedereen, die lid wordt van ''Succulenta'', ontvangt de bekende ''Handlei
ding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten''. 
Dit boekje werd geschreven door Arie de Graaf en Frans Noltee en is niet al
leen voor beginnende liefhebbers alleszins de moeite waard. De meer erva
ren en zelfs de zeer geroutineerde kweker zal er steeds weer punten in vin- 

\ den, die hij zich nooit gerealiseerd had resp. waarbij hij nooit uitvoerig had
stilgestaan.

!  Al lezende kom je natuurlijk ook bepaalde handelwijzen tegen waar je niet
zonder meer achter kunt staan. Het betreft dan bepaald geen fouten of on
juistheden, doch meer verschillen van inzichten, die tot een andere behan
deling kunnen leiden. Eén dezer onderwerpen is naar mijn mening de be
schreven zaaitechniek. Reeds bij de eerste lezing was ik indertijd al min of 
meer verbaasd over de aandacht, die besteed werd aan het steriliseren van 
de zaaibodem oftewel het substraat. De bedoeling hiervan is de vernietiging
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van zwamsporen, onkruidzaden, algsporen en insecten + hun eieren. On
nodig is het in feite om hierbij te vermelden, dat door deze handelwijze ook 
het gehele (gunstige en noodzakelijke) mikroklimaat in de zaaibodems wordt 
verstoord Een en ander wordt uitvoerig belicht in een publikatie van F.H. 
Brandt in Succulenta 1 980, pag. 1 50-1 54, die met Parodiazaad gunstige 
resultaten behaalde op een substraat van 50% zuivere tuinturf met 50% 
bloemaarde (geen cactusaarde), dat nooit gedesinfecteerd of gestoomd 
word.
In dezelfde jaargang 1 980 van ons lijfblad Succulenta vond ik op peg.
1 35-1 36 een uiteenzetting van de heer A. van Beuningen, een ervaren cac
tuskweker. Dit artikel is voor mij het uitgangspunt geworden voor mijn bena
dering van het zaaiprobleem - voor zover dit een probleem is. Van Beunin
gen heeft indertijd op zich genomen een "vragenrubriek" te verzorgen voor 
beginnende leden (Succulenta 1 980, pag. 94), een rubriek, die helaas 
langzaam ter ziele is gegaan door gebrek aan vragen. Van Beuningen advi
seert kort en bondig om te zaaien op Jiffy-schijfjes. Deze zijn in tuincentra te 
koop. Hoe hij hiermee verder werkte, staat uitvoerig en duidelijk te lezen, dus 
dat behoef ik hier niet te herhalen. In ieder geval is deze zaaimethode voor 
mij het uitgangspunt geweest voor een kweek, die mij per jaar gemiddeld 
750 jonge, ferme zaailingen opleverde, die uitgroeiden tot ca. 600 cactus
sen per jaar en daar wil ik het met u, geachte lezer, in dit artikel gaarne over 
hebben.
De vorengenoemde Jiffy-schijven zijn een Noors produkt. Het zijn porties 
turf, die samengeperst worden en in een rekbaar nylon kousje zijn verpakt. 
Voor zover nodig, is het geheel nog gesteriliseerd, doch het is algemeen be
kend, dat turf van nature zeer weinig bacteriën en/of schimmels bevat, me
de doordat de zuurgraad ervan (pH) behoorlijk laag is. Dat nylon kousje ver
wijder ik eerst met een pincet, hetgeen erg gemakkelijk gaat, als er eenmaal 
een los aanknopingspunt is gevonden. Vervolgens plaats ik ieder schijfje in 
een 6 'h cm potje en 1 0 van deze potjes worden in een grote bak gezet, die 
dan met regenwater wordt gevuld. Het hoeft geen nader betoog, dat de pot
jes en de bak zorgvuldig schoongemaakt moeten worden (het eenvoudigste 
is om nieuwe potjes te nemen!). Langzaam wordt het water door de Jiffy- 
schijfjes opgenomen, hetgeen te zien is aan het voortdurende zwellen van 
de schijven. Regelmatig voeg ik ook weer nieuw regenwater toe en na onge
veer 24 uur is de maximale wateropname wel bereikt. Eén schijfje vult nage
noeg het gehele 6 '/2 cm potje en het wordt nu aan de bovenzijde nog een 
beetje geëgaliseerd. Hiermede is de voorbereiding van de zaaibodem wel 
voltooid met dien verstande, dat ik evenals Van Beuningen met plastic strip
pen de oppervlakte in vier gelijke delen verdeel, zodat ik in één potje dan ook 
vier verschillende soorten zaad kan uitleggen.
Let er wel op, dat ik in deze fase van het zaaien de inhoud van de potjes 
kletsnat heb gemaakt en dat houd ik ook zo. De reden hiervan is, dat ik het 
gehele aanstaande kiemproces in gespannen lucht uitvoer. leder potje zakt, 
nadat het zaad is uitgelegd, in een nauwsluitend zakje van doorzichtig 
plastic, dat aan de bovenzijde wordt dichtgebonden. Doordat er voldoende 
water aanwezig is, verdampt dit, slaat tegen de plastic wand neer enz., 
waardoor de vochtigheidsgraad steeds 1 00% blijft zonder dat ik er verder 
water aan hoef toe te voegen. Voordat de zakjes gesloten worden, wordt de 
inhoud nog even bespoten met de bloemenspuit, waarin regenwater met 
Superol zit (één tabletje op '/2 liter water). Van schimmelvorming heb ik dan 
ook nog nooit last gehad.
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Maar eerst even terug naar het zaad. Ongeacht de herkomst ervan ben ik er
op verdacht, dat er zich nog resten aan kunnen bevinden van opgedroogd 
vruchtvlees. Dit is na opweken een ideale voedingsbodem voor de ontwikke
ling van schimmels. Daarom worden principieel alle zaden eerst vermengd 
met TMTD. Ik doe dit door de zaadporties uit het zakje eerst in een klein bak
je te doen (van glas of geglazuurd) en hieraan een mespuntje van het poe
dervormige TMTD toe te voegen. Door zaad en poeder te mengen bereik ik, 
dat er voldoende van dit bestrijdingsmiddel aan de zaden blijft hangen. Hier
door worden de kiemende zaden beschermd tegen eventueel aanwezige 
schimmels of sporen daarvan. Ik weet, dat veel routiniers hiertegen bezwaar 
hebben omdat het kiemen nadelig beïnvloed zou worden. Dit geldt welis
waar voor de natte bijtsmiddelen, die worden samengesteld op basis van 
kwikbevattende chemicaliën, doch niet bij gebruik van TMTD.
Dieter Herber (1 978) schrijft hierover, dat uit vergelijkende kweekproeven is 
gebleken, dat juist de TMTD-preparaten zelfs de kieming nog bevorderen, 
hetgeen speciaal voor ouder zaadmateriaal van buitengewoon grote beteke
nis kan zijn. TMTD wordt onder verschillende handelsnamen te koop aange
boden, meestal in verpakkingen van minimaal 1 kg. De prijs ervan bedraagt 
ca. / 1 2 , -  per kg. Gezien de geringe hoeveelheid, die de gemiddelde lief
hebber nodig heeft, verdient het wellicht aanbeveling, per afdeling een pak 
te kopen en dit te distribueren onder de belangstellenden.
Nu zijn we zo ver, dat de zaden gedesinfecteerd zijn, in de 6'A cm potjes lig
gen, per soort voorzien van een naam of een nummer en de potjes op hun 
beurt in plastic zakjes zijn verpakt teneinde een kiemmilieu te verkrijgen in 
gespannen lucht. Thans komt het volgende probleem aan de orde. Bij welke 
temperatuur worden de beste kiemresultaten verkregen? Als je hierover de 
literatuur naslaat komen er talloze visies naar voren, variërend van 15° C 
tot 30° C, constant of wisselend met de dag- en nachttemperatuur. Een ge
zaghebbende bron voor mij was het boek van John Pilbeam (1981), dat 
gestoeld is op een enorme wetenschappelijke en praktische ervaring. Pil
beam schrijft over dit onderwerp het volgende:
"Zorgvuldige kiemproeven met cactuszaden tonen aan dat 20° C (70° F) 
de optimale temperatuur voor het kiemen is. Bij deze temperatuur worden 
maximale kiemresultaten bereikt; hoe verder men afwijkt van deze optimale 
temperatuur, hoe lager het kiemingspercentage wordt". Voorts voegt hij 
hieraan toe, dat indien men deze temperatuur gedurende langere tijd kan 
handhaven, de periode waarin men zaait niet belangrijk meer is, hoewel hij 
de voorkeur geeft aan de maanden maart tot begin augustus, omdat men 
dan vóór de winter nog een goed uitgegroeide zaailing kan verkrijgen. 
Welnu, dit heb ik als volgt gerealiseerd: In een tuincentrum kocht ik een 
plastic bak, waarin ca. 24 potjes van 6'A cm kunnen worden geplaatst. De
ze waren in geel en groen verkrijgbaar, doch deze kleur doet verder niets ter 
zake. Belangrijk was echter, dat op deze bak een hoge deksel geplaatst kan 
worden van kleurloos doorzichtig plastic, zodat een goed verlichte, afgeslo
ten ruimte ontstaat. Hierin maakte ik van plexiglas een tafeltje van ca. 4 cm 
hoogte, waaronder een verwarmingselement - zoals dat door aquariumhou- 
ders wordt gebruikt - werd gelegd. Tenslotte wordt de bak tot tafelhoogte 
met water gevuld, een thermometer in het water geplaatst en de elektriciteit 
aangesloten. Men heeft enige dagen nodig om de thermostaat dusdanig af 
te stellen, dat de temperatuur op precies 20° C blijft staan. Is dit stadium 
eenmaal bereikt, dan kan het uitzaaien als boven vermeld beginnen en wor
den de in plastic zakken verpakte potten stuk voor stuk in de grote kweekbak
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geplaatst. Deze staat ergens op een lichte plaats achter het vensterraam of 
in de kas, doch niet in de volle zon. Wat er verder gebeurt als uit de zaden 
de eerste jonge planten tevoorschijn komen, hoop ik in een volgend artikel te 
melden.
Tenslotte nog één opmerking om eventuele kritikasters de wind uit de zeilen 
te nemen. De kweek in gespannen lucht heb ik met succes uitgevoerd met 
zaden van vele cactussoorten. Men beweert dat bijvoorbeeld Astrophytum 
niet in gespannen lucht wil groeien. Of het juist is weet ik niet, daar ik het 
nog nooit geprobeerd heb. Een oordeel hierover kan ik dan ook niet geven.

Geraadpleegde literatuur:
Beuningen, A. v., Succulenta 1980 p. 135 
Brandt, F., Succulenta 1980 p. 150
Herbel, Dieter, Alles über Kakteen und andere Sukkulenten, Südwest Verlag, München, 1978 
Pilbeam, John, Mammillaria, a collector's guide, B.T. Batsford Ltd., London, 1981

de Gast 33A , 980 1  AB Zuidhorn

N IE U W B E S C H R IJV IN G

G ym nocalycium  erinaceum  Lambert species nova

J.G. LAMBERT Ir. A.I.Gx.

Beschrijving:
Plant enkelvoudig, plat bolvormig tot bolvormig, ongeveer 50 mm hoog en bb 
mm in diameter, grijgroen met fluweelachtige opperhuid. Schedel verzonken, 
met weinig wol, bedekt door de nieuwe dorens. Penwortel.
Ribben 1 2, recht, afgeplat, verdeeld in knobbels met kinnen onder de areo- 
len, ca. 1 2 mm breed op halve hoogte van het lichaam; horizontale groeven 
recht en kort.
Areolen rond tot ovaal, ca. 3 mm breed en 3-4 mm lang, eerst met wit wol- 
vilt, daarna verkalend, 7 tot 8 mm van elkaar op de rib.
Randdorens 7 a 9, 3-4 paren kamvormig geordend en schuin afstaand, 1 
naar beneden gericht, recht, fijn, scherp, met ronde doorsnede, eerst zwart
bruin in de nieuwgroei, later overgaand in grijsachtig wit met bruine punt en 
donkerrode tot zwarte basis, 6 tot 8 mm lang. Middendorens 1-2, fijn, 
recht afstaand, in doorsnede rond, dezelfde kleur als de randdorens, tot 1 
cm lang.
Bloemen uit de jonge areolen rond de schedel, trechtervormig, ca. 55 mm 
lang en 48 mm in diameter. Pericarpellum kort, ca. 1 3 mm lang en 7 mm 
in diameter, grijsgroen, licht berijpt, met enkele afgeronde schubjes van 3,5 
mm breed en 2 mm lang. Deze schubjes zijn witachtig en iets roze aan de 
punt.
Buitenste perianthbladeren spatelvormig met een kort puntachtig uiteinde, 
ca. 27 mm lang en 7 mm breed, isabelkleurig tot grijsachtig wit, met een 
donkere vlek en iets roze aan het uiteinde en een groenachtige middenstreep 
in de lengte op de buitenzijde. Overgangsperianthbladeren lancetvormig, 
tot 25 mm lang en 7 mm breed, wit met een smalle grijze streep aan het uit
einde. Binnenste perianthbladeren lancetvormig, korter dan de over
gangsperianthbladeren, wit.
Receptaculum is aan de binnenzijde karmijn gekleurd.
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Meeldraden: primaire meeldraden ingeplant rond de stamper; secundaire 
meeldraden ingeplant langs de gehele receptaculumwand, naar de stamper 
toegebogen, waarbij de bovenste boven de stamper uitkomen. Alle meeldra
den wit, bleekroze aan de basis. Helmknoppen lichtgeel. Stamper groen
achtig wit, met inbegrip van de stempel 17 mm lang. Stempel wit, 1 1- 
lobbig.
Vrucht spoelvormig, blauwachtig berijpt, met enkele witgezoomde schub
jes, 1 6 mm lang en 1 3 mm dik.
Zaden ca. 1,3 mm lang en 1 mm breed; testa bestaande uit zwarte knob
beltjes, overdekt met een sterk ontwikkelde bleekbruine arillushuid; hilum 
peer- tot ruitvormig, vlak, bruinzwart. Het zaad behoort tot het type Ovati- 
semineum volgens het systeem van Schütz en tot het Baldiana-type volgens 
het systeem van Buxbaum.
Deze nieuwe soort werd door de auteur op 5 december 1981 bij Sauce 
Punco, Siërra de Tulumba, Provincie Cordoba, Argentinië op een hoogte van 
1050 m gevonden. De planten ontvingen het veldnummer JL 40.
Ze werden aangetroffen in een biotoop van licht struikgewas, samengroei
end met G. calochlorum, terwijl lager op de helling ook G. multiflorum 
voorkwam.
Deze soort onderscheidt zich van de andere Ovatisemineae vooral door de 
zeer typische bedoorning, welke enigszins aan een egeltje doet denken; van
daar de naam erinaceum
De middendorens ontwikkelen zich al aan plantjes van 1,5 a 2 cm. Planten 
met een diameter van ca. 3,5 cm zijn bloeirijp. Het is een kleinblijvende 
soort.
Gymnocalycium erinaceum Lambert species nova
Corpus solitarium, applanate globosum ad globosum, glaucum villosumque, ad 50 mm altum 
et ad 55 mm diametiens. Vertex depressus, paulo laneus et spinis juvenibus tectus est. Radix 
napiformis.
Costae 12, rectae, planae, dissolutae in gibberes mentiformes, in altitudine dimidia corporis 
1 2-1 4 mm latae; sulci transversi recti brevesque sunt.
Areoles circulae ad ovales, 3 mm latae, 3-4 mm longae, primum albo-tomentosae, deinde nu
dae sunt, et 7-8 mm inter se distant.
Spinae marginales 7-9, rectae, pectinate et in obliquum radiate positae, in utrasque pares 4, 
una declivis, tenues, acuminatae, teretes, primo nigrifuscae, deinde albescenses cum acumine 
bruneo et base atrorubra vel nigra, 6-8 mm longae. Spinae centrales 1-2, item tenues, teretes, 
erectae, coloratae sicut marginales, ad 1 cm longae.
Flores ex areolis recentibus, 55 mm longae, 48 mm diametiens, infundibuliformae. Pericarpel- 
lum breve, ± 1 3 mm longum et 7 mm diametiens, glaucum, paulo pruinosum, obtectum pau
cis squamis semicirculatis, ad 3,5 mm latis, 2 mm longis, albidis, vix roseo-aculeatis, quae ex
tendentes transcurrent ad folia externa perianthii.
Folia externa perianthii spathulosa, subacuminata, 27 mm longa, 7 mm lata. Gilva vel griseo- 
alba, atromaculata vix roseaque in acumine, in media parte externa subviridia. Media folia lan- 
ceolata, alba, anguste griseolineata in acumtne, ad 25 mm longa et 7 mm lata. Interna lanceo- 
lata, alba, breviora.
Receptaculum intra carmineum.
Stamina: filamenta primaria circum stylum inserta, secundaria per cunctam altitudinem recepta
culi inserta, ad medium declivia; suprema stamina stigmata eminentia, albida, in basi pellide-
r o s e a .  . . .

Antherae flaveolae. Stylus una cum stigmatibus ad 1 7 mm longus, subviridus ad albus.
Stigmata 1 1, alba.
Fructus fusiformis, subcaeruleo-pruinosus, obtectus paucis squamis albidomarginatis, ad 1 b 
mm longus et 1 3 mm crassus.
Semina circiter 1,3 mm longa, 1 mm lata; testa verruculata, nigra, cum arillo pallide bruneo 
fortissimo; hilus pyriformis ad rhomboideus, planus, subniger. (Typus Ovatisemineum).

Patria: Sauce Punco, Argentina, provincia Cordoba, Siërra de Tulumba, in altitudine 1050 m.

Holotypus: Holotypus collegit in habitatione et deposit in Herbario Universitatis Rheno-Traiecti,
sub n° JL 40. Passendalestraat 84, 8 6 9 8  Zonnebeke
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De Nedercalifornische gehaaktdoornigen (=  Ancistracanthae) 
(Deel VI)

TH.M.W. NEUTELINGS

B.2 Mammillaria louisiae Lindsay (1 960)
In 1960 werd deze plant voor het eerst beschreven, ofschoorrzij 21 jaren te
voren al deze naam kreeg. De naam is ter ere van Louisa Hutchinson, die de
ze plant in 1 934 ontdekte.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, soms spruitend, 1 -3 ' / 2  cm hoog, 3-3 '/2  cm ©, soms hoger en bre
der.
Axillen: aanvankelijk met witte wol, nadien kaal, geen borstelharen,
Middendoorns: 4, kruisvormig ingeplant, 8-10 mm lang, recht, bruin met donkere punt; on
derste langer en aan de punt omgebogen.
Randdoorns: 1 1, 5-7 mm lang, recht, dun, naaldvormig, wit, overgaand naar licht- tot donker
bruin aan de punt.
Bloem: 3 5 mm lang, 40 mm ffl, witroze middenstreep; 6-8 stempellobben, olijfgroen; meeldra
den wit, met bovenaan een roze blos, gele helmknopjes.
Vrucht: rood, knotsvormig, 20 mm lang, 4 mm dik.
Zaad: zwart, met putjes, 1,1 x 1 x 0,8 mm.
Groeiplaats: typevindplaats bij het strand 1 V.2 km ten zuiden van El Socorro 
(30 0 1 8'NESr 1 1 5 °5 0 'WL); verder langs de kust van Punta Baja tot Arroyo 
San Telmo.
In mijn eigen verzameling heb ik enige exemplaren, waarvan ik het volgende 
noteerde. Het aantal randdoorns dat ik telde, bedroeg vaak 1 7-1 8, soms tot 
20 stuks. De bloemgrootte kan variabel zijn. Er zijn exemplaren met bloemen 
die ca. 2/3 van de hierboven opgegeven afmetingen zijn. Ook de bloemkleur 
en de kleur van de stempel is wisselend. Voor het laatste bloemdeel kan deze 
ook kastanjebruin zijn. De vorm van de bes is afwijkend, nl. tot peervormig 
toe met een dikte van ca. 1 0 mm op het wijdste deel. Ondanks die onderlinge 
verschillen is deze dwerg onder de Nedercalifornische Ancistracanthae vrij 
snel herkenbaar.
Dikwijls leest men in de literatuur dat het een heel moeilijke soort in de cultuur 
is. Dat blijkt in de praktijk zeer mee te vallen. Het is een bijzonder gemakkelij
ke en rijke bloeier. De lust tot bloeien is soms zo groot dat er 2 bloemen uit 
één oksel (=  axille) kunnen voortkomen.
Tegenwoordig zien, veel schrijvers deze soort als een variëteit van M. 
goodridgii, die nauw verwant is aan M. blossfeldiana 
Lau verzamelde deze plant onder de volgende veldnummers: 1 21 3, bij Totu- 
ga en Guerreo negro; 1215,  bij Socorra.

B.3 Mammillaria hutchinsoniana (Gates (1 934)) Bödeker (1 93 5)
Deze plant werd genoemd naar P.C. Hutchinson.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: spruitend, slank, cylindervormig, 1 5 cm hoog, 4-6 cm ©
Axillen: met een beetje wol of kaal.
Middendoorns: 3-4, 8-10 mm lang, onderste afstaand en gehaakt.
Randdoorns: 1 0-20, 7-1 0 mm lang, recht, glad, bruin met purperachtige punt, op den duur wit 
wordend.
Bloem: 20 mm lang, 25-30 mm ©, crèmekleurig; meeldraden wit; 9 geelbruine stempellobben. 
Vrucht: scharlakenrood, 10-20 mm lana.
Zaad: zwart, met putjes, ca. 0,9 mm lang.
Groeiplaatsen: 1 24 km ten westen van Calmalli (Vizcainowoestijn) op ziltige 
bodem, op Isla Natividad en elders in het midden en zuiden van Neder-

67



M. louisiae met afwijkende bloemgrootte M- hutchinsoniana

C 0 1 j f  o  f  f i  iG foto's van de schrijver

Soms is er ook sprake van twee gehaakte middendoorns.
Craig stelt M. bullardiana synoniem aan deze soort.
G.A. Voss ontdekte een populatie van M. hutchinsoniana in de buurt van het 
plaatsje Camalu. Op die groeiplaats was er qeen plant die qua uiterlijk hetzelf
de was. De bedoorning was onderling sterk afwijkend, zowel wat betreft de 
dikte, het aantal als de kleur. Er waren exemplaren met groene stempels, maar 
ook exemplaren met geelbruine stempels. In deze populatie bevonden zich 
ook exemplaren, die qua uiterlijk veel op M. louisiae leken.
Een dergelijke beschrijving van een variabele populatie zegt al genoeg. Na
melijk hoe moeilijk het is om een waterdichte beschrijving van een plante- 
soort te maken.
Deze plant wordt ook wel aangeduid als een variëteit van M. goodridgii 
Als veldnummers geeft Lau op: 1 225, bij Mulege-Comondu; 1 228, bij San 
José del Cabo.

Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal (wordt vervolgd)

Po tten

H. RUINAARD

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe de potten top tien van Succulenta- 
leden er uitziet? Staat de ronde plastic pot van 6 V4 cm nummer één, stijgt de 
vierkante 9x9x10 cm plastic pot met stip of is de aardewerken 9 cm pot 
nog steeds het meest populair?
Onzin, zult u zeggen; interesseert me niets!
Toch kan het wel eens goed zijn om, voordat u gaat verpotten, bij enige 
aspecten van dit voor onze hobby vrij belangrijke onderdeel stil te staan. 
Vragen die u zichzelf kunt stellen, zijn bijvoorbeeld: Welke kleur wil ik? Is de 
vorm belangrijk (rond of vierkant, hoog of laag)? Wat is de beste materiaal
keuze? Welke maten zijn er? Wat kosten ze? Waar kan ik ze kopen? Hoe lang 
gaan ze mee? Waarschijnlijk kunt u zelf nog wel meer vragen bedenken. 
Met zijn allen zijn we als succulentenliefhebbers een redelijk grote verbruiker 
van potten. Wanneer we er van uitgaan dat we met zo'n 1 0 .000 al of niet 
bij Succulenta aangesloten liefhebbers per man of vrouw gemiddeld 100 
potten per jaar verbruiken (vervanging van gebroken potten of uitbreiding 
van de verzameling) dan praten we toch al over één miljoen potten per jaar. 
Hoewel de pottenproducenten daar niet direct van wakker zullen liggen, lijkt
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het me-toch reden genoeg om eens stil te staan bij de verschillende eisen die 
je aan een pot mag of moet stellen.
Voor degenen die nog worstelen met de brandende vraag of ze hun aarde
werken potten wel of niet in ere moeten houden kan ik meteen wel zeggen 
dat ik een plastic-freak ben en dus hooguit kan adviseren om uw kapotgesla
gen aardewerken potten te gebruiken als drainagelaag onder in uw nieuwe 
plastic potten of bakken. Waarom zo'n rigoreuze aanpak, hoor ik nog enke
len zuchten. Om dat duidelijk te maken wil ik de volgende aspecten onder de 
aandacht brengen:
- vorm: rond of vierkant, hoog of laag
- materiaal: aardewerk of plastic
- kleur: bruin, zwart of grijs
- afmetingen: welke zijn verkrijgbaar
- duurzaamheid: eenmalig of meermalig gebruik
- verkrijgbaarheid: verzendhuis, groothandel of afdeling
- prijzen

Vorm
Ik vertel u niets nieuws als ik vaststel dat de bloempot van oudsher een ron
de doorsnede heeft. Sinds een jaar of tien is er ook de vierkante plastic 
pot.
Een belangrijk nadeel van de ronde pot is het ruimteverlies bij het naast el
kaar rangschikken van de potten, vooral als dit in loodrecht op elkaar staan
de rijen geschiedt. Wanneer men de potten "in  verband”  rangschikt (rijen 
onder een hoek van 60° op elkaar) kan men op hetzelfde oppervlak 1 0 - 
1 2% meer potten plaatsen. Maar zelfs dan is nog 1 2% (bij kleine potten) 
tot 1 5% (bij grotere potten) van het oppervlak onbenut.
Bij vierkante potten sluiten alle kanten van de potten goed tegen elkaar aan 
en worden alleen de kleine oppervlakken tussen de afgeronde hoeken niet 
benut. Het onbenutte oppervlak is bij vierkante potten dan ook slechts 2% 
(bij kleine potten) tot 5% (bij grote potten). Bovendien is met het aaneen
gesloten oppervlak van vierkante potten een fraaiere opstelling te maken en 
is bij dezelfde grondoppervlakte het grondvolume van vierkante potten veel 
groter.
Bij de meeste potten is er geen keuze in de hoogte van de pot. De veelge
bruikte ronde 6 V2 cm pot is er alleen in een hoogte van 5 '/2 cm. Sommige 
potten zijn evenwel in verschillende hoogtes verkrijgbaar zoals bijvoorbeeld 
de vierkante 7x7 cm pot, die in hoogtes van 6 , 7 en 8 cm te koop is. Voor 
planten met penwortels zoals Lobivia's, Sulcorebutia's e.d. prefereer ik zelfs 
nog hogere potten, bijv. 7x7x1 0 cm (daar deze niet te koop zijn, maak ik die 
zelf).
Verder zijn er tussen potten van verschillende producenten meestal verschil
len in vorm van de bodem (aantal en grootte van de gaten) en van de boven
rand. Voor het gebruik zijn deze verschillen meestal van ondergeschikt be
lang.

Materialen
In tegenstelling tot zo'n 20 jaar geleden kan men tegenwoordig kiezen tus
sen aardewerken en plastic potten. Aardewerken potten hebben decennia 
lang hun nut bewezen en werden vroeger (en ook nu nog wel) geprezen om 
hun porositeit. Nu echter de plastic pot zijn intrede heeft gedaan vallen voor
al een aantal nadelen van de aardewerken pot op zoals: het hoge gewicht,
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de slechte oppervlakte/volume verhouding (t.g.v. de grote dikte), het aan
hechten van de wortels aan de ruwe wand met als gevolg het moeilijke ver
potten, de breekbaarheid, het snel vervuilen door algen en/of kalkafzetting, 
het (te) snel uitdrogen van de wortelkluit en de hiermee samenhangende af
koeling van de pot t.g.v. verdamping. o, .■ f .•
De benaming "plastic pot" verdient nog wel enige toelichting. Plastic, ot lie
ver kunststof, is evenals hout een verzamelnaam. Van de ca. 30 op com- 
merciële schaal geproduceerde kunststoffen worden alleen polystyreen (PS), 
polypropeen (PP) en hoge dichtheid polyetheen (HDPE) voor bloempotten 
toeqepast. Oorspronkelijk werd alleen PS (hard, stijf en bros) gebruikt, maar 
de laatste paar jaar is in toenemende mate PP (minder hard en stijf maar 
ook minder bros) ingezet, terwijl er de laatste tijd een tendens is om PP en 
PS te vervangen door HDPE (vrijwel niet te onderscheiden van PP maar voor
de pottenproducent lager in prijs). ,
De plastic pot biedt mijns inziens de volgende voordelen: licht gewicht, goed 
stapelbaar weinig ruimteverlies t.g.v. geringe dikte, gemakkelijk verpotten, 
qemakkelijk schoon te maken, geringe verdamping vanuit de wortelkluit via 
de wand, in verschillende kleuren leverbaar en zowel in ronde als vierkante 
vorm leverbaar.
Plastic potten worden via het spuitgietproces of het vacuumvormproces ge
produceerd. De potten, verkregen via het spuitgietproces uit gesmolten 
plastic zijn herkenbaar aan het scherpe puntje in het midden van de bodem; 
ze hebben scherpere hoeken en zijn dikker dan de potten verkregen via het 
vacuumvormprocédé.
De uit warme, dunne plaat vacuumgevormde potten zijn zeer dun en zeer 
licht en dus ook goedkoper dan de potten volgens het spuitgietprocede. De 
vierkante, vacuumgevormde potten zijn soms leverbaar als in een plaat aan
eengeschakelde potten, terwijl de ronde zelfs als tweekleurige potten (bui
tenzijde roodbruin als aardewerkimitatie en binnenzijde zwart) uit PS-plaat 
qeproduceerd worden. Doordat vacuumgevormde potten dunner en slapper 
zijn dan hun spuitgiet-broertjes, zijn ze niet erg geschikt voor meermalig ge
bruik. Ze vinden hun toepassing vooral in de opkweek van planten of als pot 
voor wegwerpplantjes.

vim oudsher zijn aardewerken bloempotten natuurlijk roodbruin. Afgezien 
van de geglazuurde aardewerken sierpot is hierin met de komst van de
plastic pot verandering gekomen. . . ~
Afqezien van de kleur zelf is het belangrijk dat de pot geen licht doorlaat. De 
kunststof is van zichzelf kleurloos en doorzichtig. Invallend licht zal onge
wenste effecten geven in de potkluit.
Kunststoffen zijn in principe gemakkelijk in elke gewenste kleur te leverem 
Toch zijn de meeste plastic potten zwart. Waarom zo somber, denk dan- 
De belangrijkste reden is dat zwart de kunststof beschermt tegen afbraak 
door UV-straling. Ook zal een zwarte pot in de zon meer warmte absorberen 
dan een pot met een lichtere kleur en meer warmte bevordert de groei van 
de plant; dit gaat natuurlijk alleen op als de potten aan direct zonlicht bloot
gesteld zijn. Een bijkomend voordeel is mijns inziens dat de potranden in een 
opstelling van veel aaneengesloten potten minder opvallen ten opzichte van 
de potgrond. Dus ook hier geldt de slogan: "black is beautiful!' .

A fm etingen
Van éénjarige zaailing tot stokoude plant doorlopen de meeste van onze
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planten potten van 5 '/2 cm tot zo'n 1 5 cm 0.
De volgende, min of meer gestandaardiseerde maten zijn verkrijgbaar:
ronde plastic pot ronde aardewerken pot v ierkante plastic pot

0  in cm © in cm I x b x h in cm
5 '/2 5 5 x 5 x 4 '/2
6 'h 6 6 x 6 x 5 '/2
7 V4 7 7 x 7 x 7

8 en 8 V2 8 7 x 7 x 8
9 9 9 x 9 x 1 0
10 10 1 1  x 1 1 x 1 2
1 1 1 1 1 3 x 1 3 x 1 3
1 2 1 2 1 6 x 1 6 x 1 6
13 1 3 1 8 x 1 8 x 1 8
1 4 14
15 1 5

Grotere ronde plantcontainers zijn verkrijgbaar in zwart HDPE in afmetingen
tot zo'n 30 cm ©.
Keuze genoeg zou je zo zeggen en voor de meeste gevallen is dat ook zo. 
Er kunnen zich echter toch situaties voordoen waarin meer aan individuele 
wensen voldaan moet worden zoals plattere of juist hogere of nog grotere 
potten of bakken. Hoe aan deze wensen voldaan kan worden, wil ik in een 
volgend artikel behandelen.
Duurzaamheid
In tegenstelling tot de meeste potten die in de bloemisterij gebruikt worden 
zijn onze potten altijd voor meermalig gebruik bedoeld. In de bloemisterij 
worden steeds meer de dunne vacuumgevormde potten gebruikt, die dan wel 
licht en goedkoop zijn, maar het verpotten en schoonmaken vaak niet over
leven. De kwaliteit van de dikkere, gespuitgiete potten is aanzienlijk beter en 
is zeker goed genoeg om vier a vijf jaar mee te gaan. Ze laten zich gemakke
lijk schoonmaken met een warm sopje, wat ook niet altijd gezegd kan wor
den van een aardewerken pot. De kans op breuk is bij een plastic pot ook 
aanzienlijk kleiner dan bij deze laatstgenoemde. Wat dat betreft is PP 
meestal taaier dan PS en hoewel de ervaringen met PP zich over minder ja- 
ren uitstrekken verwacht ik dat de kwaliteit van de gespuitgiete PP (of HDPE) 
pot het beste zal blijken te zijn.

Verkrijgbaarheid
Als je dan eenmaal een keuze voor een bepaalde pot hebt gemaakt, blijkt het 
niet altijd gemakkelijk te zijn om die ergens te kopen. Bloemenwinkels, tuin
centra en boerenbonden bieden meestal niet de gewenste of slechts een be
perkt aantal afmetingen aan. Groothandelaren of importeurs bieden de ama
teur meestal ook geen oplossing, omdat daar alleen per één of meerdere do
zen per potmaat verkocht wordt.
Er blijven dan nog twee mogelijkheden over; ten eerste postorderbedrijven 
zoals die vooral in Duitsland opereren (zie advertenties in Succulenta en 
K.u.a.S.) en ten tweede het centraal inkopen per afdeling via de groothan
del. In elke afdeling is wel iemand te vinden die het een en ander kan regelen 
en in een aantal afdelingen functioneert dit al zeer goed.
Het grootste probleem blijft dan nog om de voor de groothandel incourante 
maten te pakken te krijgen, zoals bijvoorbeeld de in de afdeling Zuid-Limburg 
zeer populaire vierkante 5x5x4 '/2  cm pot.

Prijzen
De Consumentenbond heeft nog nooit een vergelijkend bloempottenonder- 
zoek gepubliceerd en ook uit andere bronnen is moeilijk een goede prijsver-
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gelijking te krijgen, daar de prijs van potten behalve van de afmeting ook vrij 
sterk afhangt van het aantal te kopen exemplaren. Bij afname per doos geldt 
voor de kleinere ronde plastic pot bij benadering de vuistregel dat de prijs in 
centen gelijk is aan de diameter in cm; voor de grotere maten (groter dan 1 0 
cm) moet duidelijk meer betaald worden. Voor vierkante potten gaat dit niet 
op; bovendien is de prijs aanzienlijk hoger dan die van ronde potten bij de
zelfde buitenafmeting. Een vierkante 7x7x7 cm pot is bijvoorbeeld gemid
deld anderhalf maal zo duur als een ronde 7 'A cm pot.
Tenslotte is de prijs van aardewerken potten (meestal) hoger dan die van de 
vergelijkbare plastic potten.
Qua prijs/kwaliteitsverhouding komt de ronde gespuitgiete plastic pot er voor 
de oprechte amateur dus het beste vanaf.

De Top tien
Ik wil niet de indruk wekken over een representatieve steekproef te beschik
ken en kan u dus geen potten top tien voorschotelen. Mijn persoonlijke top 
tien wil u echter niet onthouden, maar eerlijk gezegd kom ik eigenlijk niet 
verder dan een top vijf. Deze ziet er als volgt uit:

de 9x9x10 cm zwarte plastic pot 
de 7x7x7 cm zwarte plastic pot 
de 6x6x5 Vi cm roodbruine plastic pot 
de 5x5x4 'h  cm zwarte plastic pot 
de 1 3x1 3x1 3 cm zwarte plastic pot 

Uw eigen top tien zal er ongetwijfeld anders uitzien, afhankelijk van grootte 
en ouderdom van uw verzameling en voorkeur voor ronde, vierkante, plastic 
of aardewerken potten.
En wat de Succulenta-top tien betreft: ik heb inderdaad het vermoeden dat 
de ronde 6 V2 cm plastic pot nog nummer één staat. Tenslotte is dat de pot, 
waar de meeste 2- tot 4-jarige zaailingen in terecht komen en daarin kun je 
dus de grootste aantallen verwachten. Maar vergeet bij uw eerstvolgende 
verpotronde de vierkante 7x7x7 cm pot niet want die heeft u veel te bieden.

1. evenals vorig jaar
2. met stip
3. vorig jaar nog nr. 2
4. sterk stijgend
5. voor de echte zware jongens

M olenweg 2 9 , 6 1 3 3  X M  Sittard

AAN DE O R G A N IS A T O R E N  VAN R U ILB E U R Z E N
Beste modeliefhebbers, met het organiseren van de ruilbeurzen bezorgt 
u vele liefhebbers jaarlijks een aantal hoogtijdagen in hun hobby. Gaar
ne doen wij een beroep op u om er dit jaar naar te streven de verkoop 
van natuurimporten op deze beurzen zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Wij wensen u dit jaar weer veel succes!
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Zaadonderzoek bij Sulcorebutia's

A.J. BREDEROO

In 1931 beschreef Werdermann een toen nog onbekende cactus als Rebu
tia steinbachii Werd. (1). Uit correspondentie tussen Werdermann en Bui- 
ning blijkt, dat Werdermann twijfelde of deze soort behoorde tot Rebutia of 
tot Lobivia Later zou blijken dat R. steinbachii noch een Rebutia noch een 
Lobivia is. EHet was Backeberg, die op grond van de aanwezigheid van een 
groefje in de opperhuid boven het areool voor deze soort het nieuwe 
geslacht Sulcorebutia opstelde (2).
Cardenas beschreef in 1951, dus 20 jaar na de bovengenoemde beschrij
ving van Werdermann, R. arenacea en R. glomeriseta (3), twee soorten die 
thans ook tot de Sulcorebutia's gerekend worden. Cardenas erkende het 
geslacht Sulcorebutia niet en beschreef ze derhalve als Rebutia's. Daarin 
volhardde hij tot aan de laatste Sulcorebutia die door hem beschreven 
werd, nl R. tuberculato-chrysantha Card.. Ritter bracht R arenacea en R. 
glomeriseta onder bij Sulcorebutia (4).
In de daarop volgende jaren breidde het aantal Sulcorebutia's zich gestadig 
uit door het vinden van nieuwe soorten en variëteiten. Vooral Ritter, Rausch, 
Lau, Vasquez en zeer onlangs Swoboda hebben door hun tochten door het 
hoogland van Bolivia hiertoe in belangrijke mate bijgedragen.
Naarmate het aantal soorten toenam werd spoedig duidelijk, dat in dit 
geslacht, vooral op basis van de bedoorning, groepen zijn te onderscheiden. 
Zo heeft S. verticillacantha Ritt. en haar variëteiten een vrij groot aantal 
kamvormig geplaatste randdoorns, terwijl de middendoorns slechts in een 
zeer beperkt aantal voorkomen. Daarentegen hebben S. steinbachii (Werd.) 
Backbg. en de soorten waarvan men vermoedt, dat ze met S. steinbachii 
verwant zijn, wel kamvormig geplaatste randdoorns, maar die zijn minder in 
aantal dan bij S. verticillacantha. Bovendien bezitten ze veel meer krachtig 
ontwikkelde middendoorns.
Daarnaast nam men aan, dat vanwege de geografische verspreiding bepaal
de soorten aan elkaar verwant moesten zijn.
Dat de vergelijkende studie van doornareolen bij Sulcorebutia's moeilijk is, 
valt te verklaren uit het feit, dat geen doornareool op dezelfde plant gelijk is 
aan een ander. De oorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk, dat Sulcorebutia 
beschouwd moet worden als een plantengeslacht in ontwikkeling. Deze 
conclusie kan men trekken uit het feit, dat Sulcorebutia's reeds vruchtbaar 
zijn, dus bloeien, vruchten en zaden voortbrengen, terwijl de vegetatieve 
ontwikkeling nog gaande is. Dit verschijnsel noemt men neotenie. Of dit ver
schijnsel ook bij andere cactusgeslachten voorkomt, kan ik niet beoordelen. 
Wel is bekend, dat bij Melocactussen zich het tegengestelde voordoet. 
Wanneer in dit geslacht de vegetatieve ontwikkeling voltooid is en de doorn
areolen dus volgroeid zijn, ontwikkelt zich het cephalium; het assimilerende 
deel van de plant groeit dan niet meer verder.
Omdat het vergelijkend onderzoek van doornareolen bij Sulcorebutia's geen 
bevredigend resultaat kon opleveren, werd besloten de zaden nader te on
derzoeken. Om u wat vertrouwd te maken met de zaadterminologie is in fig. 
1 een cactuszaad schematisch afgebeeld, met de daarbij behorende bena
mingen.
Vooral de bouw van het hilum is volgens Buxbaum.(5) van grote betekenis 
bij de indeling van cactussen. Op het hilum bevinden zich twee orgaantjes: 
het micropyle waardoor de stuifmeelbuis de eicel bereikte en binnendrong
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9
Verklaring bij de tekeningen
fig 1 doorsnede van een Sulcorebutia-zaad

H = hilum
M = micropyle
Hw = hilumweefsel
U = umbilicus
F = funiculus
T = buitenste testa
gbT = gedegenereerde binnenste testa
Em = embryo
P = perisperm
En = endosperm

Tekeningen van 
de schrijver

z

fig. 4. hilumdoorsnede van het 
verticillacan tha- type
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Sulcorebutia 
verticillacantha FR 752a

om haar vervolgens te bevruchten en de umbilicus of navel die de plaats 
aangeeft waar het zaad door middel van de navelstreng of funiculus met de 
binnenwand van de vrucht verbonden was. Vooral de navel is van groot be
lang, omdat de ontwikkeling en plaats ervan phylogenetisch, d.w.z. volgens 
de waarschijnlijk geachte stamboom van het plantenrijk, bepaald is.
Bij de vergelijkende studie van Sulcorebutiazaden bleek dat de vorm en ont
wikkeling van de umbilicus niet bij alle zaden hetzelfde is. Bij 5. steinbachii, 
de typesoort van de Sulcorebutia's, geeft in de meeste gevallen slechts een 
donker stipje, zichtbaar in het grijs-witte hilumweefsel, de plaats aan waar de 
umbilicus zich bevindt. De umbilicus wordt als het ware geheel door hilum
weefsel bedekt.
De zaaddoorsnede in fig. 2 laat zien dat de umbilicus zich in een komvormi
ge holte bevindt, die geheel door hilumweefsel gevuld is en tevens daarmee 
wordt afgedekt.
Het komt bij S. steinbachii en aanverwante soorten nogal eens voor dat 
rondom de plaats waar de umbilicus zich bevindt, een onregelmatig gevorm
de opening in het hilumweefsel aanwezig is. Het ontstaan hiervan is waar
schijnlijk te verklaren doordat de funiculus wanneer hij na verschrompeld te 
zijn, van de umbilicus afbreekt, een klein deeltje van het hilumweefsel mee
neemt.
De soorten en variëteiten die dit verschijnsel vertonen (zoals in fig. 2 is afge- 
beeld) zijn ondergebracht in de z.g. steinbachii-groep.
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In fig. 3 is de doorsnede weergegeven zoals die in de z.g. kruegeri-groep 
voorkomt. Hier is de umbilicus sterker ontwikkeld en meestal in meer of min
dere mate in de richting van het micropyle gebogen. Bij vergroting is duide
lijk waar te nemen dat de top van de umbilicus nooit door hilumweefsel be
dekt is, maar altijd als het ware er doorheen steekt. Dit verschijnsel is het 
eerst bij S. mentosa Ritt. waargenomen. Omdat S. kruegeri in het centrum 
van het verspreidingsgebied van deze groep voorkomt, leek het beter deze 
groep naar laatstgenoemde te vernoemen.
Fig. 4 vertoont weer een andere ontwikkeling van de umbilicus met het zich 
daar omheen bevindende hilumweefsel. Hier is de umbilicus geheel door hi
lumweefsel omgeven, waardoor een buitvormige verhoging op het hilum 
ontstaat, slechts het topje van de umbilicus blijft meestal zichtbaar. De soor
ten die dit zaadtype vertonen, zijn samengevoegd in de verticillacantha- 
groep.
Omdat dit zaadonderzoek nogal tijdrovend is en ook omdat ik nog niet over 
zaad van alle soorten beschik, zijn pas een deel van de Sulcorebutia- 
soorten onderzocht. Deze staan hieronder vermeld, ingedeeld bij de ver
schillende groepen op basis van het zaadonderzoek.

Steinbachii-gtoep
S. steinbachii var. steinbachii (Werd.) Backbg. 
S. steinbachii var. horrida Rausch 
S. lepida Ritt.
S. polymorpha (Card.) Backbg.
S. tuberculato-chrysantha (Card.) Bred. & Don. 
S. vizcarrae (Card.) Don.

Kruegeri-groep 
S. arenacea (Card.) Ritt.
S. candiae (Card.) Buin. & Don.
S. cylindrica Don.
S. flavissima Rausch 
S. hoffmanniana (Backbg.) Backbg.
S. krahnii Rausch 
S. kruegeri (Card.) Ritt.
S. menesesii (Card.) Buin. & Don.

S. mentosa Ritt.
S. muschii Vasq.
S. oenantha Rausch
S. purpurea (Lau & Don.) Don. & Bred.
S. torotorensis (Lau & Don.) Don. & Bred.

Verticillacantha-groep  
S. canigueralii (Card.) Buin. & Don.
S. frankiana Rausch 
S. markusii Rausch 
S. mizquensis Rausch 
S. taratensis (Card.) Buin. & Don.
S. tunariensis (Card.) Buin. & Don.
S. vasqueziana Rausch 
S. verticillacantha var. verticillacantha Ritt.
S. verticillacantha var. losenickyana (Rausch) Oeser

Ik wil Dr. P.N. Aarsen hier hartelijk danken voor de deskundige wijze waarop hij mij van advies heeft gediend. 
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M esem bryanthem aceae (XLVI)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

74. Mesembryanthemum (L) emend. L. Bolus /afgeleid van de Griekse woorden

mesembria =  middag en anthemon =  bloem)

De juiste schrijfwijze van de geslachtsnaam is lange tijd min of meer een 
twistpunt geweest tussen de vroegere botanici. Oorspronkelijk werd de 
naam met een " \ "  geschreven in plaats van met een " y " .  De bedoeling was 
aan te geven dat de bloemen 's middags bloeiden (mesembria). Later wilde 
men in de naam eveneens tot uitdrukking brengen dat vele planten uit het 
geslacht ook 's nachts bloeien, althans laten uitkomen dat het geslacht met 
uitsluitend bestond uit 's middags bloeiende planten. Een zeker Dillen wijzig
de de schrijfwijze van de geslachtsnaam door de " i "  te vervangen door een 
" y " .  Hij bedoelde daarmee aan te geven dat de naam afgeleid was van me
sos = in het midden en embryon = vruchtbeginsel. Het achtervoegsel an
themon (Gr.) of anthemum (Lat.) liet hij intact. Toen begon echter de grote 
verwarring! Het woord embryon dat vroeger vruchtbeginsel betekende, werd 
later, en is ook nu nog, de aanduiding voor kiemplantje. Voorts zijn er vele 
geslachten waarvan de bloemen het vruchtbeginsel in het midden hebben. 
Ondanks de goede bedoelingen van Dillen sloeg zijn schrijfwijze eigenlijk 
nergens op in de ogen van de botanici die na hem kwamen, doch naar de 
opvattingen uit de tijd dat Dillen de wijziging aanbracht, was het wel een be
tere schrijfwijze dan die met een " i " .
In 1 753, toen de grote Linné (Linnaeus) het geslacht beschreef, gebruikte 
hij helaas weer de schrijfwijze met een " y ”  en volgens de regels der nomen
clatuur is deze schrijfwijze nu de geldige.
Het geslacht Mesembryanthemum  dat Linnaeus beschreef omvatte oor
spronkelijk alle, toen bekende Mesems. Later, veel later, namelijk omstreeks 
de jaren dertig van deze eeuw, dus nauwelijks 50 jaren geleden, werd een 
serieuze poging ondernomen om het onoverzichtelijke, grote geslacht op te 
splitsen in kleinere geslachten.
Vooral Dr. Louisa Bolus, Dr. N.E. Brown, Prof. Dr. G. Schwantes, H. Herre 
en Prof. Dr. O. Volk hebben baanbrekend werk verricht bij het ontwarren 
van het omvangrijke probleem van de systematische indeling van deze plan
tengroep. Het geslacht Mesembryanthemum L. werd verheven tot de status 
van familie. De naam veranderde daardoor in Mesembryanthemaceae.

Zaaddoos van M. crystallinum, 
naar een tekening in:
Dr. G. Schwantes,
Flo wering S tones &
Mid-day Flowers.

Verklaring der cijfers:
1. klepvleugels
2. bloembodem
3. zaadstrengen
4. kleppen
5. tussenschotten
6. zaden
7. zwellijsten
8. binnenzijde van de vruchtwand

Tekeningen: 
A. de Graaf
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Mesembryan themum
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De familie omvat een 1 30-tal geslachten, waarvan het geslacht Mesembry- 
anthemum er één is. Over het aantal soorten dat tot dit geslacht behoort 
bestaat verschil van mening. Jacobsen noemt in zijn ''Lexikon'' 50 soorten 
en 1 variëteit; Herre vermeldt in "The Genera of the Mesembryanthema- 
ceae": ongeveer 74 species. De planten uit het geslacht zijn één- of tweeja
rig en zijn alle gekenmerkt door de grote, glinsterende papillen waarmee alle 
plantedelen bedekt zijn. In het geslacht komen plantjes voor van enkele cen
timeters hoogte tot 'reuzen' van meer dan 1 meter hoog. We noemen u 
slechts één soort, namelijk Mesembryanthemum crystallinum.
Vaak worden zaden en/of planten in de handel aangeboden onder deze 
naam, met als Nederlandse naam "IJsplantjes". Het blijkt in vrijwel alle ge
vallen te gaan om Dorotheanthus bellidiformis of vormen hiervan. Deze 
bloeien veel gemakkelijker en in meer kleuren dan M. crystallinum.
M. crystallinum is een wat grove, slordig groeiende plant met ongeveer 2 
cm grote witte bloempjes die zich in onze regionen echter soms moeilijk vol
ledig ontwikkelen en openen. De zomer is bij ons voor deze planten te kort 
en veelal ontbreekt het aan voldoende zonne-uren.
Nu kunnen we deze planten wel wat helpen. We kunnen al vroeg in het jaar, 
in januari/februari zaaien in de kas. Zodra de plantjes hanteerbaar zijn, ze 
verspenen en de verspeende planten, nadat ze weer aan de groei zijn, in een 
platte bak zetten. Bij nachtvorst of vorst overdag dienen de verspeenbakken 
weer teruggezet te worden in de kas, echter met langer dan strikt noodzake
lijk is. De plantjes kunnen wel kou verdragen, maar beslist geen vorst. Het 
hele kunstje bestaat hieruit dat de jonge plantjes zo licht mogelijk en koel, 
doch tevens luchtig opgekweekt worden. Dan verkrijgt men stevige, gedron
gen planten die, zodra er geen nachtvorst meer te vrezen is, in de tuin op de 
zonnigste plaats uitgeplant kunnen worden. En nu maar hopen dat het weer 
zo'n zomer wordt als die van 1 983!
De afbeelding, ontleend aan Herre: "The Genera of the Mesembryanthema- 
ceae" stelt een plant voor zoals we die bij ons zelden te zien zullen krijgen. 
Meestal ontwikkelen de bladeren zich niet zo weelderig. Er verschijnen wel 
stevige stengels, te lang door te weinig zon, maar de blaadjes zijn veelal 
slechts ondermaatse, kreukelige exemplaren die bovendien nog snel weg
kwijnen tot slappe vliezige aanhangsels. Knoppen worden wel gevormd, 
maar vaak ontwikkelen ze zich door gebrek aan zon niet of niet geheel tot 
geopende, stralende bloemen.
Het verspreidingsgebied ligt voornamelijk in de Kaapprovincie en in Namibië, 
doch enkele soorten komen ook voor in Noord-Afrika langs de Middellandse 
Zee, op de Canarische Eilanden, langs de boorden van de Rode Zee, in 
Australië, in het zuiden van Spanje en ook nog in Californië en Mexico. .Van 
sommige van deze vindplaatsen zou men kunnen veronderstellen dat de 
planten daar op kunstmatige wijze terechtgekomen zijn.
Bij de bespreking van het geslacht Malephora hebben wij twee tekeningen 
van zaaddozen afgebeeld. Deze waren van geslachten waarvan in het 
vruchtbeginsel de zaadlijsten of zaadstrengen wandstandig waren ingeplant, 
d.w.z. langs de omtrek van de zaadholte. Hierbij nu een tekening van de 
zaaddoos van Mesembryanthemum crystallinum. De zaadlijsten/zaadstren
gen staan centraal ingeplant; de aanhechtingsplaats bevindt zich in het mid
den van het vruchtbeginsel.
De indeling van de familie der Mesembryanthemaceae in vier onderfamilies 
berust op deze verschillen in inplanting van de zaadlijsten. Bij de Ruschioi- 
deae is deze wandstandig, bij de andere 3 (Mesembryanthemoideae, Hy- 
menogynoideae en Caryotophoriodeae) centraal (asstandig).
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Bij de tekening van de zaaddoos van M. crystallinum zien we dat het meren
deel der zaden, nadat de doos zich geopend heeft, gemakkelijk uit de vrucht 
gespoeld kan worden. In de zaaddoos is echter een listigheidje ingebouwd 
om een klein aantal zaden vast te houden tot er eventueel betere tijden aan
breken. Die achtergebleven zaden krijgen dan alsnog de gelegenheid te ont
kiemen, een extra zekerheid om het voortbestaan van de soort te garande
ren. Als u zaaddozen van dit geslacht in het water legt, zult u bemerken dat 
niet alle zaden uit de geopende doos vallen. Hoe lang u de zaaddoos ook in 
het water laat liggen, er blijven steeds enige zaden tussen de punten van de 
zwellijsten en de vliezige klepvleugels zitten. In de natuur blijven deze zaden 
er zitten totdat de zaaddoos vergaan is. Zij is dan door de wind meestal over 
grote afstand vervoerd. Door slijtage, veroorzaakt door het rollen over de 
grond, verpulvert het restant van de doos en de zaden komen vrij. Wij kun
nen op kunstmatige wijze die rest-zaden verwijderen door de geopende, we
ke zaaddoos voorzichtig, onder water, tussen de vingers te wrijven. De za
den zullen dan alsnog in het bakje met water vallen.
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge *  * (W O r d t  V 6 r V 0 lg d )

*

De Nedercalifornische gehaaktdoornigen (=  Ancistracanthae) 
(Deel VII)
TH.M.W. NEUTELINGS
B.4 Mammillaria bullardiana (Gates (1 934)) Bödeker (1 935)
Deze soort werd vernoemd naar de heer Bullard.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: sterk spruitend, enigszins cylindervormig, 12 cm lang, 4 cm 0, blauw
grijsgroen.
Axillen: met een beetje wol.
Middendoorns: 1 , 1 0  mm lang, gehaakt, wit tot bruin, met donkere punt.
Randdoorns: 20-30, 5-10 mm lang, naaldvormig, wit.
Bloem: 2 5 mm ©, lichtroze 
Vrucht: scharlakenrood.
Zaad: zwart.
Groeiplaats: bij La Paz.
Zeer veel schrijvers houden deze soort voor een synoniem van M. hut- 
chinsoniana. Echter niet het duo Glass en Forster, omdat zij vinden dat bul- 
lardiana meer zuilvormig groeit en hutchinsoniana daarentegen meestal la
ger blijft. Ook heeft hutchinsoniana crèmewitte bloemen, in tegenstelling tot 
bullardiana, die lichtroze bloemen kent.
Kuhn ziet bullardiana als een variëteit van M. armillata, met verwantschap 
aan M. capensis, welke laatste hij overigens ook als een variëteit van armilla
ta ziet.
Mammillaria blossfeldiana Mammillaria shurlyana Foto's van de schrijver



Eerlijk gezegd, deze "verhalen" komen mij nogal vaag voor en lijken daarom 
niet zo steekhoudend.
Als we de officiële beschrijvingen van beide vergelijken, dan valt ons op dat M. 
hutchinsoniana 3-4 middendoorns heeft en M. buHardiana maar één. Mijn 
als buHardiana geëtiketteerde planten hebben één afstaande, gehaakte mid- 
dendoorn per areool. Met de loep zijn er geen andere te vinden die toevallig in 
de bovenste randdoorns schuilgaan, zoals ik bijv. bij M. capensis (zie A.7) 
zag. Maar... de bloemen zijn elk jaar weer praktisch wit! Toch laat ik het eti
ket voorlopig ongewijzigd en zal ik deze naam nog niet in de synoniemenpot 
stoppen, totdat er een goed gefundeerde stellingname naar voren is ge
bracht.

B.5 Mammillaria blossfeldiana Bödeker (1931)
De soort werd genoemd naar Harry Blossfeld.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, soms spruitend aan de basis, bol- tot cylindervormig, 5 cm hoog, 
4-5 cm O, grijsgroen.
Axillen: met weinig wol.
Middendoorns: 4, 7-1 0 mm lang, recht, onderste langer en gehaakt, grijswit aan de voet, de 
kleur verder verlopend via purper naar zwart toe aan de punt.
Randdoorns: 1 5-20, 5-7 mm lang, recht, stijf, glad, grijswit met een donkerbruine tot zwarte 
punt.
Bloem: 20 mm lang, 30-35 mm O, roze-karmijnrood, middenstreep op bloemsegmenten dieper 
van tint, randen wit; meeldraden wit tot lichtroze, helmknopjes oranjegeel; stijl roze, 5-9 stem- 
pellobben, olijfgroen tot diepgeel.
Vrucht: oranjegeel, knotsvormig, 20 x 5 mm.
Zaad: zwart, glanzend, met kleine putjes, 0,9 x 6 mm.
Groeiplaatsen: typevindplaats Santa Rosalita-Baai, 29° N.Br., verder bij Pun- 
ta Prieta, 2 8 ,5 °N.Br., groeiend op droge, woestijnachtige grond, in graniet
en kiezelachtige bodem, nauwelijks boven het grondoppervlak uitkomend. 
Er circuleert ook een variëteit grandifiora, een niet officiële naam. Het betreft 
planten met grotere bloemen. Vervolgens bestaat er een variëteit sburlyana 
Gates, die we hierna onder B.6 zullen bespreken. Tenslotte is er nog een 
vorm die we al bij M. goodridgii (zie B.1) de revue lieten passeren. Deze 
heeft 1-2 bruinzwarte middendoorns en ca. 14 krijtwitte randdoorns. Deze 
vorm is meer gedrongen en wordt als een overgangsvorm tussen M. 
goodridgii en M. blossfeldiana beschouwd.
Heden ten dage beschouwt men blossfeldiana als een variëteit van goodrid
gii. Het is een vrij gemakkelijke plant, die trouw elke zomer bloeit, maar niet 
zo overdadig als M. louisiae.
Voor deze plant kent Lau de volgende veldnummers: 27, bij Punta Prieta; 
30, bij Mezquital.

B.6 Mammillaria shurlyana Gates (1941)
De naam ziet men ook wel eens geschreven als shurliana. De plant werd ge
noemd naar E.W. Shurly.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig, zelden spruitend, kogel- tot zuilvormig, 10 cm hoog, 3'/2 cm ffl, 
olijfgroen.
Axillen: met weinig witte wol.
Middendoorns: 3, onderste gehaakt, voet bruin, aan de punt zwart.
Randdoorns: 1 6-20, 5 mm lang, grijs tot bruin.
Bloem: 20 mm lang, 30 mm 0, karmijnrood, rand van de bloemsegmenten wit, meeldraden 
purperrood.
Vrucht: oranje.
Zaad: zwart.
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Groeiplaats: in een klein gebied in granietheuvels, 9 km westelijk van Mez- 
quital Rancho, 28°30'N .Br., 1 1 3°55 'W .L., op een hoogte van 1 50 m.
Er bestaat tussen blossfeldiana en shurlyana beduidend weinig verschil. De 
eerste heeft wat dikkere wortels en de bloem bij deze is ook wat groter en die
per van kleur. Naar mijn ondervinding bloeit shurlyana rijker. Ook de vrucht is 
wat afwijkend in tint. Veel moderne schrijvers zien deze plant als een syno
niem van blossfeldiana Of hooguit als een standplaatsvorm.
Galmeidijk 49, 4 70 6  KL Roosendaal (W O rd t VGTVOlQCi)

Phyllocactus 'A ckerm ann ii'

FRANS SÜPPLIE

De plant waar dit artikeltje over gaat, is waarschijnlijk een van de meest ge
kweekte hybriden onder de ''bladcactussen''. Regelmatig kan men haar op 
en voor bloemenvensters aantreffen.
De planten kunnen zeer groot worden; exemplaren met een diameter van 
meer dan 1 m zijn niet ongewoon. De takken bereiken een lengte van 30 tot 
1 00 cm en afhankelijk van de lengte hangen ze of staan ze rechtop. De hier 
afgebeelde plant heeft ongeveer 70 takken met lengten tot 1 00 cm. De pot- 
maat is 50 cm ©. De plant bloeit niet in een bepaalde periode, maar gedu
rende het gehele jaar. Ze produceert zeer overvloedig haar bloemen; het af
gelopen voorjaar bijvoorbeeld meer dan 1 50. De bloemen zelf zijn rood, 1 2 
tot 1 5 cm breed en 1 3 cm lang. De kleur en de afmetingen van de bloemen 
hangen wel af van de cultuuromstandigheden. De afgebeelde foto is in de
cember genomen; natuurlijk is de bloei in de wintermaanden minder dan in 
de zomer.
Het is af te raden dit soort planten in een zonnige kas te kweken. Men loopt 
dan te snel de kans dat ze verbranden. Halfschaduw is aan te bevelen. In de 
zomer kan men deze planten rijkelijk water geven. Wel is het verstandig de 
grond steeds voor 60% op te laten drogen alvorens weer water te geven. 
Hierdoor wordt wortelrot voorkomen. In de winter is het aan te bevelen de 
grond iets vochtig te houden, zodat de takken niet uitdrogen. De tempera
tuur mag in de winter niet onder 10 °C dalen.
De potgrond voor deze planten moet zeer humusrijk zijn. Het mengsel dat ik 
gebruik, is een mengsel van gelijke delen turfmolm, bladaarde, rivierzand, 
veenmos en potgrond.
Dan nog iets over de naamgeving.
Het vroegere geslacht Phyllo
cactus wordt tegenwoordig tot 
Epiphyllum gerekend. Phyllocac
tus 'Ackermannii' is evenwel een 
hybride. Het is een kruising tussen 
Heliocereus speciosus (Cavan.)
Br. & R. en Nopalxochia phyllan- 
toides (Cand.) Br. & R.. De juiste 
naam luidt x Heliochia vandesii 
'Ackermann' Rowley.
Tot slot zij nog opgemerkt dat No
palxochia ackermannii (Haw.)
Knuth een andere plant is, waar ik 
later nog op terug kom.

Weg langs het kerkhof 1, 6 0 4 5  A N  Roermond
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N otocactus brederooianus Prestlé spec nov
K.H. PRESTLÉ
Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig tot enigszins langgerekt, 7 tot 1 0 cm hoog en 
6 tot 8 cm diameter, aan de basis meestal iets slanker, en wel 5 tot 6 cm dia
meter, groen. Het wortelstelsel heeft een vezelstructuur. Het lichaam is zeer 
dicht bedekt door een bedoornmg van melkwitte randdorens en roodbruine 
middendorens, waardoor de plant een scopa-achtig uiterlijk bezit. De sche
del is afgeplat; het groeipunt is ongeveer 0,5 cm verzonken en bedekt met 
lange weke, niet stekende, donkerbruine dorens.
Ribben 20 tot 22, iets gedraaid verlopend, 0,9 tot 1 cm breed en 0,2 tot 
0,3 cm hoog, tussen de areolen licht kinvormig verhoogd.
Areolen rond, ongeveer 1,5 mm diameter, bruin; in de nieuwgroei met veel 
witte areoolwol waardoor de areool ongeveer 3 mm groot lijkt. Na enkele ja- 
ren verkalend; bij een normaal groeiende plant zal het bovenste 2/3 deel 
areolen bezitten met veel areoolwol. Onderlinge afstand van de areolen op 
de rib 3 mm.
Dorens: alle dorens zacht, buigzaam en niet stekend. Randdorens 35 tot 
40, stralend, variërend in lengte van 5 tot 10 mm, melkwit.

Cultuurplant



Notocactus
brederooianus



Notocactus brederooianus

R.E.M. -opnamen van het zaad. 
Links: zaad zijaanzicht 
Rechts: detail van de

testa 1480 x vergroot)

Middendorens 6, zeer buigzaam, van het lichaam afstaand, donker rood
bruin; 3 ervan zeer opvallend, gebogen of gekromd, 1 3 tot 1 8 mm lang; de 
andere middendorens 1 0 tot 12 mm lang en iets lichter van kleur. Op de 
schedel dekken de middendorens het groeipunt af.
Knoppen ontspringend aan de zijkant van de schedel, ongeveer 1,5 cm 
lang en 1 cm breed, iets spits toelopend, met grijsbruine wol en enkele brui
ne borstelharen.
Bloemen trechtervormig, 6 tot 7 cm diameter en hoog, lichtgeel, metaal
achtig glanzend, reukloos. Ze zijn meerdere dagen achter elkaar open, maar 
zijn 's nachts gesloten. Receptaculum en pericarpellum groen, bedekt met 
grijze wol en enkele lange, bruine borstelharen. De receptaculumwand is 
aan de binnenzijde roodachtig, naar boven toe overgaand in geel. Meeldra
den 1 2 mm lang, geel, de onderste met een zwak roodachtige voet. De 
meeldraden zijn tot 1,2 cm hoog in de receptaculumwand ingeplant en rei
ken tot aan de hoogte van de stempel. Helmknoppen stevig, okergeel en 
zeer rijk aan stuifmeel. Stamper stevig, 25 mm lang en 1 mm diameter, ge
heel rood. Stempel stevig, rechtopstaand, met 10 purperrode stempellob- 
ben van elk 5 mm lengte. Bloembladen breed lancetvormig, 4,5 cm lang en 
0,7 cm breed, lichtgeel, metaalachtig glanzend; de buitenste bloembladen 
kleiner en aan de buitenkant met een groenachtige middenstreep. Zaadhol- 
te 1 2 mm lang en 5 mm breed.
Vrucht ovaal, geelachtig groen, 1 2 mm lang en 7 mm breed, bedekt met 
lichtgrijze wol en enkele bruine borstelharen, vruchtvlees wit. De bloemrest 
blijft stevig vastzitten aan de vrucht. De vrucht barst vertikaal open en 
droogt langzaam in. De zaden blijven in de vrucht vastkleven en komen pas 
vrij als de vrucht uiteenvalt.
Zaden mutsvormig, zwart, ongeveer 1 mm lang en 0,8 mm breed. 
Vindplaats: Cerro Parfido, Dept. Lavalleja, Uruguay.
Holotype door mij verzameld tijdens mijn reis door Uruguay in 1 976 en on
der het (veld)nummer PR 81 gedeponeerd in het Herbarium van de Rijksuni
versiteit van Utrecht.

De soort is genoemd naar de bekende Nederlandse cactusliefhebber A.J. 
Brederoo.

Notocactus brederooianus moet ingedeeld worden in de groep der 
Setacei*). Binnen deze groep is N. brederooianus evenals /V. tabularis en 
enkele andere soorten enigszins een buitenbeentje, zodanig dat men deze 
soort kan zien als een overgangssoort in de richting van de Scopanae. De 
zeer grote bloemen te zamen met de typische vruchten geven echter duide-
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lijk aan dat N. brederooianus tot de Setacei hoort. Dit wordt ook bevestigd 
door de testastructuur van het zaad.
N. brederooianus vormt op zijn groeiplaats een gesloten populatie. Na het 
vinden van de planten in 1 97 6 werden zij door mij zeer intensief bestudeerd 
en reeds tot de derde generatie doorgekweekt, waarbij vastgesteld kon wor
den dat ze soortzuiver zijn. Tijdens deze lange periode van observatie en ver
meerdering zijn reeds vele liefhebbers in het bezit gekomen van deze soort. 
In de verzamelingen valt N. brederooianus op door zijn zeer markant uiterlijk. 
Het is een mooie aanwinst voor onze liefhebberij. De planten zijn zeer ge
makkelijk in de cultuur. Als typische bergbewoners houden ze van een zeer 
doorlatende en mineraalrijke grond; ze groeien en bloeien dan voorspoedig. 
Indien de grond te humusrijk is, worden de planten opgeblazen en verliezen 
zij hun karakteristieke uiterlijk.

Notocactus brederooianus Prestlé spec. nov.

Caulis simplex rotundus ad pyriformis viridis radicibus fibrosis 7-10 cm altus ac 6-8 cm cras
sus, in pede plerumque constrictus, aculeis hyalinis ac subbrunneis obsitus, Notocacto scopae 
similis, vertice applanato et apice aculeis longis mollibus fuscis obsito; costis 20-22, 0 ,9-1 ,0 
cm latis ac 0 ,2 -0 ,3  cm altis, inter areolas nasiformiter prominentibus;
Areolis brunneis rotundis circiter 1,5 mm diametientibus, in parte superiore albilanatis rotundis 
3 ,0  mm diametientibus, verticaliter 3 mm ac lateraliter 8 mm inter se distantibus;
Aculeis omnibus mollibus flexibilibus non-pungentibus, omnibus in vertice erectis, marginalibus 
hyalinis radiantibus numerosissimis (i.e. 35-40) 0 ,5 -1 ,0  cm longis, centralibus 6 obscure rubi- 
ginosis valde flexibilibus, tribus eorum praecipue prominentibus curvatis vel flexuosis 1,3-1,8 
cm longis, caeteris brevioribus 1,0-1,2 cm longis aliquid pallidioribus; gemmis ex apice laterali 
orientibus circiter 1,5 cm longis ac 1,0 cm diametro modice acuminatis lana cinereo-brunnea 
ac saetis brunneis paucis instructis; floribus magnis infundibuliformibus pallida luteis metallice 
nitidis 6-7 cm diametro ac 6-7 cm altis inodoris per nonnullos dies aperientibus sed noctu clau
sis, tubo viridi lana grisea ac saetis longis brunneis instructo, receptaculo rubescenti, stamini
bus 1,2 cm longis luteus inferioribus basi aliquid rubescentibus, antheribus validis ochraceis, 
stylo 2,5 cm longo valido fasciculato 0,1 cm diametienti plane rubro stigmatibus Io purpureis 
validis 0 ,5  cm longis erectis, petalis lanceolato-latis 4,5 cm longis ac 0,7 cm latis metallice 
nitido-luteis, exterioribus minoribus ac extus viridulo-striatis, caverna seminifera 1,2 cm longa 
ac 0,5 cm lata; fructu ovali luteoloviridi 1,2 cm longo ac 0,7 cm lato pulpa alba et lana suggri- 
sea ac saetis brunneis paucis instructo, coronato cum perianthio sicco, lateraliter se findenti et 
lente exsiccanti; seminibus nigris circiter 0,1 cm altis ac 0,08 cm latis pileiformibus.
Crescit in parte meridiana rei-publicae Uruguayanae, in Cerro Partido, dept. Lavalleja.
Typus in Herbario universitatis regni Ultraiecti, Hollandia, sub numero PR 81

*) Volgens de indeling van Buxbaum, en overeenkomende met groep 2 van het Prestlé-kleursigmentsysteem. 

Lati|nse diagnose: Drs. J. Huijsson
Vijverweg 12, 5461 AL Veghel
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Aloe thompsoniae Groenew

A.B. PULLEN

Aloe thompsoniae maakt korte, vanaf de basis vertakkende stammetjes, die 
aan hun uiteinde een rozet van bladeren vormen. De rozetten maken steeds 
nieuwe bladeren en aan de onderzijde sterven bladeren af, zodat het aantal 
bladeren per rozet vrij constant blijft.

Aloë thompsoniae

Foto van de 
schrijver

De bladeren worden ongeveer 1 5 cm lang, aan de basis 2 cm breed en naar 
de bladpunt toe smaller-wordend. De bladranden zijn versierd met kleine 
tandjes. De bladeren vertonen lichte vlekjes. De gesteelde bloemen staan in 
een vrij compacte bloeiwijze. De foto geeft hiervan een goed beeld.
Deze en vele andere Aloë's staan bij mij 's zomers vanaf half mei buiten, op 
een half-beschaduwde plaats. De plant bloeit in juli.
Deze soort krijgt het voor vetplanten gebruikelijke grondmengsel* en in de 
groeitijd veel water. In de winter staat de plant in mijn kas op het tablet. De 
hoeveelheid zonlicht is in die periode niet voldoende om schade aan te rich
ten. Moet zo'n plant ook 's zomers in een bloedhete kas staan, dan lijkt het 
mij aanbevelenswaard haar onder het tablet of op een andere beschaduwde 
plaats te kweken. Ook in de vensterbank zal deze plant wel gedijen, indien zij 
beschermd wordt tegen de felle zomerse middagzon op een zuidvenster. 
's Winters moet men Aloë's niet volledig laten uitdrogen, dus nu en dan een 
beetje water, liefst van onderen toegediend.
Aloë thompsoniae is afkomstig uit Transvaal, Zuid-Afrika.
* normale potgrond + zand of cactusaarde.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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Een vetplantje voor het raam  (15)
W. STERK

Enkele kleinblijvende Aeonium -soorten (II)
In tegenstelling tot de soorten vermeld in de vorige aflevering over het 
geslacht Aeonium, hebben de hier volgende soorten geen bruine strepen op 
de achterkant van de blaadjes. De blaadjes zijn ook dikker.
A. lindleyi Webb et Berth. vormt een struikje dat tot 30 cm hoog kan wor
den, maar in de cultuur meestal kleiner blijft. De heldergroene, fluwelig be
haarde blaadjes zijn tot 25 mm lang, tot 1 8 mm breed en 5-6 mm dik; bij 
gekweekte plantjes in ons klimaat zijn de blaadjes meestal wat kleiner. De 
bebladerde bloemstengels zijn vrij kort, meestal nog geen 1 0 cm lang. Ze 
dragen een 25-tal gele bloemen van 15 mm doorsnede. De bloeitijd valt 
doorgaans in augustus, soms iets later, en duurt enkele weken. Ze zijn zowel



door zaaien als door stekken goed te vermeerderen. Toch zien we deze soort 
weinig in de handel. Als kamerplant is zij goed te houden. Volle zon is niet 
nodig, maar de planten kunnen het wel verdragen. Ook in lichte schaduw 
groeien ze goed en ze rekken niet snel bij weinig licht. Ze zijn ook bestand te
gen hoge temperaturen. Deze soort is afkomstig uit de lager gelegen gebie
den van Teneriffe. Een sterk en aanbevelingswaardig plantje.
A. sedifolium (Webb) Pit et Proust komt van warme droge plaatsen op het
zelfde eiland. Het sterk vertakte struikje wordt meestal niet veel hoger dan 
1 5 cm. De ruim 1 cm lange, 6 mm brede en 4 mm dikke blaadjes zijn don
kergroen met rode streepjes en donkergroene puntjes. Ze voelen kleverig 
aan. Op dit gedrongen plantje ontstaan in mei korte bloemstengels met aan 
elk ervan 5 tot 1 0 mooie gele bloemen van 15 mm doorsnede. De 10 
bloemblaadjes zijn tamelijk breed en soms wat teruggebogen. Het zijn sterke 
planten die, mits niet te donker, overal kunnen groeien en bloeien. Maanden
lang droog staan is niet dodelijk en eens een keer te nat is evenmin erg. Zaad 
van deze soort wordt zelden aangeboden. Daar ze vroeg bloeit is er weinig 
kans op kruisbestuiving met andere soorten. Echter, de plantjes zijn goed te 
stekken, dus zaaien is niet noodzakelijk.
Bij deze kleine soorten hoort ook A. saundersii Bolle van het eiland Gomera. 
Het is een klein plantje dat in de natuur tegen steile rotsen groeit. Ze kunnen 
veel droogte hebben, maar veel water verdragen ze niet. De blaadjes van de 
rozetten staan dicht tegen elkaar gebogen als bij een kool. De mooie goud
gele bloemen van 2 cm doorsnede verschijnen niet zo talrijk als bij veel an
dere soorten, maar dat kan ook het gevolg zijn van mijn kweekmethode. Mis
schien ben ik er te voorzichtig mee en moeten ze meer zon hebben dan ze nu 
krijgen. Het is zeker geen echt kamerplantje dat alles verdraagt, maar meer 
iets voor een liefhebber met een kasje.
Van de overige kleinblijvende soorten noem ik nog:
A. goochiae Webb et Berth., een klein struikje, tot 30 cm hoog, sterk ver
takt, met dunne langwerpige blaadjes en roze bloempjes. Deze soort is een 
schaduwplant van het eiland Palma.
A. viscatum Webb is een zeer kleverig plantje, afkomstig van het eiland Go
mera. De bloemen zijn geel en staan aan korte, bebladerde stengels. De 
plant heeft veel licht nodig en bloeit bij mij zelden.
Behalve dit kleverige struikje heb ik nog een bontbladig kleverig plantje, on
der de naam A. variegatum Het heeft bij mij nog nooit gebloeid.
Van al deze soorten komen in de natuur, maar zeker in de cultuur, een aantal 
kruisingen, ook met grotere Aeoniums, voor. Dat bemoeilijkt het op naam 
brengen.
Ook bij de iets groter wordende soorten zijn er enkele die het kweken zeker 
waard zijn. De blauwgroene A. haworthii (S.D.) Webb et Berth. is een 
struikje dat met bleekgele klokvormige bloempjes bloeit. Op deze soort lijkt 
de eveneens met blauwgroene blaadjes getooide A. castello-paivae Bolle, 
die met wit met roze bloemen bloeit. De groenbladige en bij veel zon wat 
roodkleurende A. decorum Webb bloeit lichtroze.
A. tabulaeforme (Haw.) Webb et Berth. is een soort die na de uitbundige 
bloei afsterft. In een rozet staan tussen de 1 00 en 200 bladeren, die in de 
natuur 1 6 cm lang kunnen worden. Dat wil zeggen dat de rozetten een 
doorsnede kunnen bereiken van meer dan 30 cm. Ook van deze soort 
bestaan een aantal kruisingen, waarvan enkele na de bloei niet afsterven. 
Op enkele van deze soorten hoop ik later nog eens terug te komen.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond
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B O EKB ESPR EKIN G

Bemestingsleer in de tuinbouw door ir. H.W. van Pol
304 pag. + bijlage van 16 pag. Uitgave van Educaboek, Culemborq, 1984 ISBN 
901 1 0 0 46 1 2 . Prijs f  5 2 ,5 0 .

Het boek is in de eerste plaats geschreven als lesstof voor Middelbare Tuinbouw-scholieren. 
Daarnaast is het bedoeld voor een ieder die in de praktijk met bemesting in aanraking komt.
Niet alle 1 8 hoofdstukken zijn voor ons, liefhebbers en verzorgers/kwekers van succulente planten, 
even belangrijk. Toch volgt hier een volledig overzicht.
Hoofdstuk 1 is vrij kort en geeft summier de geschiedenis van de bemesting in heden en verle
den.
Hoofdstuk 2 behandelt de functies van de chemische elementen in de plant, de chemische sa
menstelling van de plant en hoe gebreksverschijnselen zijn te constateren. Door het boek heen 
zijn goede kleurafbeeldingen opgenomen van planten met specifieke gebreksverschijnselen. 
Hoofdstuk 3 gaat in op enkele fysiologische aspecten van de "voedsel"-opname door de plant. 
Hoofdstuk 4 en 5 belichten de voeding van de plant gezien vanuit de bodem.
Hoofdstuk 6 is een inleidend stukje over kunstmeststoffen en organische meststoffen. 
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de belangrijkste kunstmeststoffen met achtereenvolgens de 
stikstof-, fosfor-, kalium-, magnesium-, calcium- en zwavelhoudende kunstmeststoffen, gevolgd 
door de samengestelde en de sporenelementmeststoffen. Het bevat ook een inleiding op de be
mesting via de regenleiding. Vele meststoffen komen aan bod, met hun samenstelling en hun 
toepassing. Een uitermate belangrijk en goed hoofdstuk.
Hoofdstuk 8 behandelt de organische meststoffen, achtereenvolgens natuurprodukten en hun 
afvallen, organische dierenmest, handelsmeststoffen en groenbemesters. Ook hier worden de 
meeste produkten besproken met hun samenstelling en toepassing.
Hoofdstuk 9 behandelt de verschillende substraten I = het middel waarin de wortels hun steun 
en voedsel zoeken): steenwol, oasis, kleikorrels, grind, veen, "gewone" potgrond, Jiffy, agar, 
polyurethaanschuim en voedingsfilm. In het rijtje ontbreken echte hydrocultuur en'lava. 
Hoofdstuk 10 behandelt "gewone" potgronden en hun samenstellende delen. Daarnaast wor
den een aantal recepten gegeven. Voor cactussen, te zamen met varens, staat het recept 50%  
tuinturf, 30%  turfstrooisel, 20%  bladgrond, plus calcium, magnesium en tripelsuperfosfaat ver
meld, een recept dat sommigen misschien met de ogen doet knipperen. Toch is het een recept, dat 
tot nadenken aanzet. In vrijwel alle samenstellingen ontbreken zand en klei.
Hoofdstuk 1 1 gaat in op de beoordeling van de grond, zowel de analyse van de anorganische de
len, de organische (humus)delen als de element-analyse. Ingegaan wordt op de vraag hoe een en 
ander bepaald wordt en wat men moet doen bij een tekort.
In hoofdstuk 1 2 wordt de vollegrondbemesting besproken. Voor vele groentegewassen wordt 
cijfermateriaal aangedragen en wordt voor concrete grondanalysecijfers de bemesting gegeven. 
Ook de bollen-, fruit- en boomteelt komen aan de orde evenals de siertuin en grasvelden., 
Hoofdstuk 1 3 is een vervolg van het vorige hoofdstuk en behandelt de specifieke toestand in de 
kasteelt.
Hoofdstuk 14 behandelt de (niet-aarde) substraatteelt en haar bemesting. Alle kanten van deze 
teeltvorm worden belicht, ook nog een keer de gebreksverschijnselen. Vooral de steenwolcultuur 
krijgt ruime aandacht.
Hoofdstuk 1 5 gaat in op de bemesting in de alternatieve tuinbouw.
Hoofdstuk 1 6 behandelt de problematiek rond de houdbaarheid van snijbloemen, hoofdstuk 1 7 
stipt aan welke wetten in de tuinbouw in ’t algemeen en bij de bemesting in 't bijzonder van be
lang zijn, en hoofdstuk 1 8 gaat in op het gedrag van enkele bestrijdingsmiddelen in de grond. 
Het boek geeft een vrij volledig overzicht van bemestingen. Vooral de praktijkkanten worden goed 
belicht. Diepe theoretische achtergronden geeft het boek niet en in verband daarmee is het jam
mer dat een literatuurlijst ontbreekt. Van de lezer wordt een zekere chemische kennis verwacht. 
Het register is erg beknopt, vooral voor verwijzingen naar specifieke produkten; bijvoorbeeld Do- 
lokal staat niet vermeld, maar wordt in de potgrondrecepten vaak genoemd. Pas na enig zoeken 
kon de samenstelling achterhaald worden.
Samenvattend kan gezegd worden dat het boek, zeker gezien de grote hoeveelheid produktinfor- 
matie en haar toepassing, zijn prijs volledig waard is. Een ieder die de voeding van zijn planten ter 
harte gaat, behoort dit boek te bezitten.
L. Bercht

Geschiedenis der Belgische cactusverenigingen door F Delabarre, 1 98 5 , 24 pagina's + 
"stamboom". Te bestellen door overmaking van 1 70 BFrs (dat is inclusief verzendkosten) op gi
rorekening (België) 890-434021 679 t.n.v. Lophophora, Gent.
In dit boekje is een overzicht gegeven van het Belgische cactusverenigingsleven vanaf het begin 
in 1887 tot heden, een en ander verlucht met enkele tekstaanhalingen en enkele zwart/wit 
foto's. Aan de hand van een "stamboom" worden alle vroegere en huidige verenigingen bespro
ken. Voor wie geïnteresseerd is in dit stukje geschiedschrijving is het een lezenswaardig boekje.

L. Bercht
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Huernia pillansii

COEN KNOTTERS

Als beginnend liefhebber van Stapelia-achtigen (aasbloemen) kocht ik op de 
Goudse cactusbeurs van het afgelopen jaar een exemplaar van Huernia p il
lansii. Met toch enige spijt over deze koop - de plant was tamelijk ver
schrompeld en zag bleekrood van kleur - zette ik haar bij haar soortgenoten. 
Ik was echter verwonderd en verheugd toen de plant tekenen van groei ver
toonde; ze vormde zelfs drie nieuwe stammetjes en legde ook nog knoppen 
aan.
Nu zijn in mijn collectie de Huernia's wel de planten die het gemakkelijkst 
bloeien. Mijn verzameling, die eerst tot grote ergernis van mijn ouders op de 
vensterbank stond - het leek wel een Afrikaanse savanne - heb ik afgelopen 
zomer ondergebracht in een platte bak. Eerst verwachtte ik er niet zo veel 
van, maar allengs bleek dat de planten het beter deden dan op de venster
bank.
De gekochte El. pillansii bloeide eind augustus, dus zo'n drie maanden na de 
aankoop. Het was een lust voor het oog. De prachtige bloem van deze Zuid- 
afrikaan, die als plant enige uiterlijke gelijkenis vertoont met Eloodia's, 
brengt haar op de lijst van de mooiste aasbloemen in mijn collectie. De 
mooiste blijf ik evenwel de bloem van Huerniopsis atrosanguinea vinden. 
Van de door N.E. Brown beschreven El. pillansii worden twee ondersoorten 
onderscheiden: ssp. pillansii en ssp. echidnopsioides. De subspecies pil
lansii komt voor in het Laingsburg- en Ladysmith-district, ten westen van 
Steytlerville, en vooral in het Oudtshoorn-district; de subspecies echidnopsi- 
oides vindt zijn verspreidingsgebied in de Baviaanskloof, gelegen in het Hu- 
mansdorp-district.
Deze typische plant vormt groepjes van stammetjes. De stammetjes bezitten 
tot 24 spiralen, opgebouwd uit tuberkels. De tuberkels dragen lange, zachte 
haren. Deze haren schermen de plant af tegen de felle zonnestraling en 
gaan overmatig vochtverlies tegen. Eletzelfde verschijnsel zien we ook bij 
Stapelianthus pilosus, die voorkomt in het noordwesten van Madagas- 
car.
De 3 cm grote, bruingele bloemen zijn bezet met papillen en hebben smalle, 
taps toelopende corollalobben. De ssp. echidnopsioides verschilt van de 
ssp. pillansii alleen in vegetatief karakter, doordat hij maar 9 tuberkelrijen be
zit, de tuberkels onbehaard zijn en de planten zich ondergronds vertakken.
Huygensplein 4, 2871 XS Schoonhoven
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H et kiem en van cactuszaden

P. VAN VEEN

Als we op de een of andere wijze de cactuszaden op een substraat hebben 
uitgelegd, verwachten we dat deze zullen gaan kiemen en er jonge plantjes 
zichtbaar zullen worden. Dit gebeurt helaas niet altijd en ook niet altijd met 
dezelfde resultaten. Soms is de opkomst een vreugde voor het oog, in ande
re gevallen zijn we al blij met een opkomst van 25 a 50%. Afgezien van de 
vraag, of de door ons gehanteerde methode optimaal is voor het kiemen van 
de zaden, zijn er nog een aantal andere faktoren, die hiervoor van belang 
kunnen zijn. Zonder volledig te willen zijn, noem ik er hier enkele van:
a. Heeft er tijdens de bloei een bevruchting plaatsgevonden of is het zaad 

dat we in handen hebben gekregen onvruchtbaar of loos?
b. Hoe is het zaad gereinigd voordat het in de handel werd gebracht? Heb

ben wellicht schimmels hun verwoestend werk kunnen verrichten tijdens 
de rijping en/of tijdens het droogproces en het bewaren van de zaden?

c. Hoe oud is het zaad dat ons geleverd werd en hoe lang blijft de kiem- 
kracht gehandhaafd?

Wellicht kunnen we zo nog even voortgaan met het zaaien van twijfels, 
doch dit ligt niet in mijn bedoeling. Ik heb zelf ook mijn slechte ervaringen 
opgedaan en zaden gezaaid die ik na maanden nog onveranderd aantrof. Het 
is dan heel eenvoudig om de betrokken zaadleverancier hiervoor verant
woordelijk te stellen, doch dit behoeft nog helemaal niet waar te zijn en we 
zouden hem ten onrechte in een kwaad daglicht stellen.

Een klein onderzoek dat ik heb ingesteld, wees niet in de richting van "goe
de”  en "slechte" zaadhandelaren. Het woord onderzoek is hier in feite te 
zwaar: daarvoor is het ook niet voldoende uitgebreid geweest. Wellicht is 
het beter te spreken over een steekproefje. Ik heb namelijk enige jaren gele
den van een tiental Mammillaria-soorten porties zaad besteld bij zowel De 
Herdt in België als bij Köhres in Duitsland. De twee porties van 1 soort zaad 
werden uitgelegd in één potje van 6 '/2 cm, gescheiden door een reep 
plastic, verpakt in een plastic zakje en geplaatst bij een constante tempera
tuur van 2 0 °C, een en ander zoals uitvoerig werd beschreven in een vorig 
artikel in Succulenta 1 985, pag. 61. We mogen hier naar mijn mening wel 
spreken van gelijke kiemomstandigheden.

De resultaten waren als volgt (een portie zaad bestond uit 25 zaadjes):

aantal gekiemde zaden
de Herdt Köhres

portie 1 1 5 1 4
portie 2 0 0
portie 3 1 5 1 5
portie 4 9 7
portie 5 8 10
portie 6 0 1 1
portie 7 5 0
portie 8 14 6
portie 9 5 4
portie 1 0 7 1 9
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Een conclusie ten aanzien van de kwaliteit van het zaad van de éne of de an
dere leverancier kan ik hieruit ónmogelijk trekken. Indien te realiseren, bestel 
ik thans wel steeds porties zaad onder dezelfde soortnaam bij verschillende 
leveranciers waarbij uiteraard ook het Clichéfonds niet wordt vergeten.

En dan moeten we nog maar afwachten of de planten die opkomen inder
daad overeenkomen met de beschrijving van de soort, onder welker naam 
het zaad gekocht werd. Dit is echter vaak pas bij volwassen en/of bloeiende 
planten vast te stellen en de teleurstelling is groot als blijkt dat het zaad 
onder een verkeerde naam is geleverd. Ook hier kunnen we weer geen be
schuldigend vingertje opheffen naar de zaadleverancier, want wellicht is ook 
hij verkeerd voorgelicht over de naam en zit de veroorzaker van onze ellende 
in Mexico of Venezuela!

Maar als u nu ontdekt, dat de plant niet de gewenste soort is, is zij er dan 
minder mooi om? U blijft toch trots op uw eigen kweekprodukt? Natuurlijk 
zijn er lieden onder ons - en zeker niet de slechtsten - die ernaar streven om 
van iedere soort tenminste één exemplaar in hun kas te hebben, hetgeen ze, 
onder ons gezegd, toch nooit gelukt.

Daarom vind ik persoonlijk de zaaddistributie wel interessant zoals die wordt 
uitgevoerd door de Mammillaria Society in Engeland. Een greep uit het aan
bod in april 1 984 laat ik hier volgen:

Thelocactus matudae LAU 744;
Mammillaria carmenae LAU 1 223;
Mammillaria lauii fa. subducta LAU 1 222;
Mammillaria plumosa ex Huasteca Canyon;
Mammillaria sp.nov. LAU 1 234 A.

Men biedt dus zaad aan van diverse vindplaatsen, die b.v. door Lau van een 
nummer zijn voorzien *. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan hier
mede gaan kweken. Eens per jaar, op de algemene vergadering in Kew Gar
den, nemen de geïnteresseerde leden hun kweekprodukten mee en wordt 
door vergelijking gezamenlijk nagegaan of het allemaal klopt. Onder de gere
nommeerde leiding van David Hunt en John Pilbeam gelukt dit in een aantal 
gevallen. Dit vergelijkende onderzoek vindt bij ons op bescheiden schaal ook 
reeds plaats in de Mammillaria-werkgroep en wellicht ook in andere werk
groepen.

Maar nu terug naar de praktijk, want daar wil ik u over vertellen en wel in 
eerste instantie over mijn eigen praktijkervaring. Nogmaals, deze kan afwij
ken van die van andere kwekers, maar niemand is in dit opzicht volmaakt. 
Zonder ook maar enigszins denigrerend tegenover iemand te willen zijn, zou 
ik willen zeggen: De lamme leidt de blinde (en samen komen ze héél ver!).

Ik zaai als regel in de periode van eind februari tot begin maart. De zaaipotjes 
laat ik bij een temperatuur van 20 °C staan tot in april. Natuurlijk kan ik al die 
tijd mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en daarom controleer ik eens in de 
week of er al vooruitgang vast te stellen is. Ik tik dan even tegen het plastic 
zakje, waardoor de gecondenseerde waterdruppels eraf vallen. Dan kan ik 
zien, of de zaden gekiemd zijn of niet. Tegen de donkere achtergrond van de
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natte turf zijn de prille kiemplantjes goed te onderscheiden. Daarom strooi ik 
ook nooit fijn grind over mijn zaden, want dit grind wordt in deze van vocht 
verzadigde omgeving spoedig groen doordat er algen op komen. Deze algen 
zijn voor onze kiemende cactuszaden niet schadelijk, maar tegen de achter
grond van dit groene grind is het veel moeilijker de ontwikkeling van de jon
ge kiemplantjes in de gaten te houden.

Alvorens nader in te gaan op het verspenen, wil ik nog even stilstaan bij de 
verdere ontwikkeling van onze kiemplantjes. De Graaf en Noltee zeggen 
eenvoudigweg op blz. 52 van de Handleiding, dat "de zeer jonge zaailingen 
van de meeste soorten heel teer zijn. Ze bestaan voornamelijk uit een drup
peltje vocht met een dun velletje er omheen". Natuurlijk zijn die jonge kiem
plantjes nog erg teer, maar het eerste wat ze doen bij hun ontwikkeling is, 
naast het vormen van een klein lichaam, direkt een wortel laten uitgroeien, 
die zijn weg zoekt naar het substraat waarop het kiemend zaadje ligt. Dit 
worteltje kan bij een doorsnede van 2 mm van het jonge plantje bij sommige 
Mammillaria-soorten reeds een lengte bereiken van 10-12 mm. Sommige 
van deze wortels verdwijnen rechtstreeks in de turf, nl. als ze direct aan de 
onderzijde van het kiemplantje uitgroeien. Bij andere zaden ontwikkelen ze 
zich eerst in zijwaartse richting en buigen dan naar beneden en het komt ook 
voor dat het kiemplantje als het ware op z'n kop ligt en de wortel zich erom
heen buigt om het substraat te kunnen bereiken. Wortelgroei vertoont altijd 
positieve geotropie, d.w.z. de wortel zal zo snel mogelijk vertikaal omlaag 
groeien. De geconstateerde krommingen hangen af van de ligging van hetzaad 
op het substraat. Als men deze worteltjes met een loep bekijkt bij een tienmali- 
ge vergroting, zijn in dit vroege stadium van de ontwikkeling de kleine haarwor- 
teltjes, die zich op deze hoofdwortel vormen, reeds duidelijk waarneembaar. 
Er hebben zich dus al een aantal organen in een zeer vroeg stadium ontwik
keld, die ieder een taak hebben bij de groei van onze jonge zaailing.

Wanneer zijn we dan zover dat we kunnen beginnen met het verspenen? In
dividueel zal hier verschillend over geoordeeld worden, doch ik geef er de 
voorkeur aan, te wachten tot er sprake is van enige structuurvorming in het 
jonge plantelichaam. Spoedig is namelijk reeds te zien, dat tussen de twee al 
dan niet duidelijk zichtbare kiemlobben iets begint te groeien. Er ontstaan 
dorentjes en het begint op een cactusje te lijken. Dan is het tijdstip bereikt, 
dat we de jonge kiemplanten kunnen verspenen. Hieraan zal in een volgend 
artikel aandacht besteed worden.

Geraadpleegde literatuur:
A. de Graaf & F. Noltee Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, Succulenta, 1981 
The Journal of the Mammillaria Society, Vol. 24, 1984.

de Gast 33a, 9801 AB Zuidhorn

Opm. v.d. red.: Het vermelden van een "veld"nummer achter een naam geeft geen garantie 
dat het zaad afkomstig is van planten op de groeiplaats. Wel mag men veronderstellen zolang 
de leverancier niet fraudeert, dat het zaad afkomstig is van planten verzameld onder dat num
mer of van planten van een volgende generatie daarvan.
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C U R T BACKEBERG, Die C actaceae, Ha; Jbuch der Kakteenkunde, Band V, Cereoi-

Herdruk. 91 3 bladzijden, aanhangsel, 801 foto's waarvan een deel in kleur, formaat 1 7 x 24 
cm, ingebonden met losse geplastificeerde kaft. ISBN 3-437-30384-8, uitgever Gustav Fischer 
Verlag, Stuttgart, New York, 1984.

Voor velen zal dit vijfde deel het meest interessante zijn. Immers dit boek bevat vele cactus
geslachten welke zich mogen verheugen in de grote belangstelling van menig cactusliefhebber. 
De navolgende geslachten met hun soorten en variëteiten komen in dit werk aan de orde: Echi- 
nocactus, Homalocephala, Astrophytum, Sderocactus, Leuchtenbergia, Neogomesia, Fero- 
cactus, Flamatocactus, Echinofossulocactus, Coloradoa, Thelocactus, Echinomastus, Uta- 
hia, Pediocactus, Gymnocactus, Strombocactus, Obregonia, Toumeya, Navajoa, Pilocan- 
thus, Turbinicarpus, Aztekium, Lophophora, Epithelantha, Glandulicactus, Ancistrocactus, 
Neolloydia, Neobesseya, Escobaria, Lepidocoryphantha, Coryphantha, Roseocactus, En- 
cephatocarpus, Pelecyphora, SoHsia, Ariocarpus, Mammillaria, Porfiria, Kramzia, Phenosper- 
ma, Dolichothele, Bartschella, Mamillopsis en Cochemiea
Men ziet, het zijn allemaal geslachten welke uitsluitend in Noord-Amerika voorkomen en de 
meeste ervan voornamelijk in Mexico. In de modernere literatuur zal de lezer een aantal hier op- 
gesomde geslachtsnamen tevergeefs zoeken. Sommige geslachten zijn thans samengevoegd 
met andere, terwijl enkele opsplitsingen van Backeberg geen erkenning vonden. Voor de begin
nende liefhebber, uitgezonderd natuurlijk de fanatiekelingen, is dit standaardnaslagwerk minder 
geschikt. Echter voor de ware grasduiner betekent het een interessant boek, dat ook los te ver
krijgen is. In dat laatste geval bedraagt de prijs DM 2 9 8 ,-. (Indien men de gehele serie neemt 
komt dit deel op DM 2 4 8 ,-). U kunt dit boek bestellen bij een der, in ons maandblad regelmatig
adverterende boekhandelaren. ,
Het laatste deel (nr. 6) zal in 1 985 verschijnen. De delen 1 t/m 4 kwamen in ons maandblad aan 
de orde in respectievelijk nr. 1 en nr. 5, 1 983 en nr. 3 en nr. 7, 1 984.

Th. Neutelings

Bradleya, Yearbook of the British Cactus & Succulent Society 2, 1 984
G. Rowley koos als onderwerp Jacquin en de Stapelieae Jacquin, in 1727 te Leiden geboren uit 
Franse ouders, wordt ook wel eens de Oostenrijkse Linnaeus genoemd. Als botanicus bestudeer
de hij ondermeer de genoemde succulente groep planten en maakte voorts schitterende kleuren
platen, waarvan een tweetal reproducties in kleur dit artikel sieren.
M. Gilbert en S. Carter behandelen een cactusachtige Euphorbia, welke in Ethiopië voorkomt; 
het gaat om de nieuwbeschrijving van E. gymnocalycioides P. Bruyns geeft zijn argumentatie, 
waarom hij Huernia pillansii ssp. echidnopsiodes ombenoemt tot W. tongii ssp. echidnopsio- 
des N. Taylor geeft een overzicht van het geslacht Ferocactus Br. & R. sensu stricto. Voor alle 
Ferocactusliefhebbers is dit een zeer belangrijke informatiebron. Het artikel is rijk geïllustreerd en 
voorts voorzien van een determineertabel. Net als Rowley duikt ook D. Hunt in de geschiedenis 
en behandelt Plumier's manuscript Botanicum Americanum. 21 reproducties uit diens werk zijn 
op bladzijgrootte afgebeeld. Tenslotte brengt D. Hunt zijn tweede overzicht van Mammillaria-na
men, t.w. de letters D tot en met K.

Th. Neutelings
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Tentoonstelling "Bedreigde planten, bedreigd leven"
In de Jochum-Hof in Steyl wordt deze zomer een tentoonstelling over de be
dreiging en het behoud van de wereldflora gehouden.
Het bestaan van de mensheid is volledig afhankelijk van het planteleven. Het 
voorziet ons van de nodige zuurstof om adem te halen en levert het grootste 
deel van ons voedsel. Dit zijn op zich al belangrijke redenen om zich in te 
zetten voor het behoud van het milieu. Het gaat echter niet om het behoud 
aan kwantiteit alleen, maar ook om de diversiteit aan soorten in de natuur. 
Van de naar schatting 2 5 0 .0 0 0  (deels nog onontdekte) hogere plantesoor- 
ten worden er ieder jaar 1 50 met uitsterven bedreigd. Hierbij kunnen vele 
soorten zijn die van groot belang zijn voor economie en wetenschap.
Als we bijvoorbeeld de statistieken over de energievoorraad bekijken, zien 
we dat deze in de volgende eeuw wel op zal zijn. Er zal dus naar alternatie
ven gezocht moeten worden. Misschien kunnen bepaalde planten, zoals 
Euphorbia lathyrus (kruisbladwolfsmelk), die een hoogwaardige olie ople
vert, in de toekomst als energiebron dienen.
In de enorme verscheidenheid aan chemische verbindingen die in planten 
ligt opgeslagen bevinden zich vele stoffen die voor de mens van groot nut 
kunnen zijn. Niet in de laatste plaats kan men hier denken aan stoffen met 
medicinale eigenschappen. Bij slechts 5% van alle plantesoorten is hiernaar 
onderzoek gedaan. Het is niet onmogelijk dat hier in de toekomst geprofi
teerd kan worden van de grote kennis van geneeskrachtige planten die vele 
natuurvolkeren bezitten, tenzij ook deze te gronde gaan aan de exploitatie 
van de natuur en haar bewoners.
Ook voor de ontwikkeling van nieuwe voedingsgewassen is het potentieel 
aan soorten in de natuur van belang. Een sprekend voorbeeld hiervan is 
maïs. De wilde voorouders van dit kultuurgewas waren onbekend, totdat 
een botanicus in een gebergte in Zuid-Mexico de plant vond waaruit vroege 
Indiaanse beschavingen de maïs ontwikkeld hebben. Deze plant wordt nu 
gebruikt in veredelingsprogramma's om nieuwe maïssoorten te verkrijgen. 
Zo zijn er ongetwijfeld nog tal van wilde planten die in de toekomst in de 
landbouw te gebruiken zijn om de steeds toenemende mensenmassa van 
voedsel te voorzien.
Het behoud van de flora heeft altijd weinig in de publieke belangstelling 
gestaan. Uit de media krijgen we regelmatig alarmerende berichten over met 
uitsterven bedreigde diersoorten, waarna reddingsakties op touw worden 
gezet, zoals dit onder meer terecht gebeurt bij heft gruwelijke afslachten van 
jonge zeehondjes vanwege hun pels. Maar wie maakt zich zorgen over het 
verdwijnen van het tropisch regenwoud in Brazilië, waar ten behoeve van de 
houtverwerkende industrie jaarlijks een gebied wordt gekapt ter grootte van 
2 ,5  maal Nederland? Men geeft wel met gulle hand voor de hongerende 
mensen van de Sahel-landen, maar beseft men ook, dat de noodtoestand 
voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de oorspronkelijke vegeta
tie is vernietigd?
De expositie "Bedreigde planten, bedreigd leven" behandelt deze proble
matiek in al zijn facetten. Een foto-inzending van WNF-Nederland staat hier 
centraal. Verder zijn diaseries en films te zien.
De tentoonstelling loopt van 6 april tot en met 31 oktober 1 985 en is dage
lijks geopend van 11 tot 5 uur. Op werkdagen zijn ook rondleidingen van 
groepen mogelijk (na afspraak). Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
Educatieve Dienst Jochum-Hof, postbus 3 0 15 , 5930 AA Tegelen. Tele
foon 077-3 30 20 ; na kantooruren en in de weekends 077-33933 .
W erkgroep  S u cc u le n te n  B e sch e rm in g  A a t  van U ijen , B e k k e rs tra a t 1 3 7 , U tre ch t

98



Een vetplantje voor het raam  (16)

W. STERK

Het geslacht A ichryson Webb et Berth.
Ook in de familie der Crassulaceae is, evenals bij de familie der Cactaceae, 
van tijd tot tijd geschoven met soorten van het ene geslacht naar het andere. 
In 1 840 werden binnen deze familie twee nieuwe geslachten opgesteld als 
afsplitsing van het geslacht Sempervivum (Huislook); het waren de geslach
ten Aichryson en Aeonium, beide inheems op de Canarische eilanden. 
Omdat het contact tussen deze eilanden en het vasteland van Afrika al heel 
lang geleden is verbroken, hebben er zich een groot aantal soorten kunnen 
ontwikkelen die nergens anders voorkomen.
Waarschijnlijk is het beter beide geslachten weer te verenigen tot één 
geslacht, omdat het onderscheid tussen beide alleen met zekerheid is vast te 
stellen door het bekijken van kleine oranje kliertjes, die zich in de bloemen 
bevinden. Ze zijn maar driekwart millimeter groot en dus moeilijk te onder
scheiden. De andere kenmerken die het bestaan van beide geslachten zou
den moeten rechtvaardigen zijn niet voor alle soorten geldig. Zo zou bij Ai
chryson de bloeiwijze vorkvormig of dichotoom vertakt zijn en bij Aeonium 
niet. Dit klopt niet, er zijn enkele Aeoniums met dichotome vertakkingen in 
de bloeiwijze.
Bij Aichryson gaat de plant na de bloei dood. Dit gaat niet op voor twee soor
ten, die daarom dan ook wel eens bij Aeonium worden ingedeeld (Er zijn ook

Aichryson tortuosum

Foto's van de schrijver

Aichryson bethencourtianum
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enkele Aeoniums die na de bloei afsterven, o.a. de bekende A. tabulaefor- 
me). Deze twee soorten, Aichryson tortuosum  en A. bethencourtianum, 
zijn op hun beurt ook weer uitsluitend aan de vorm van de klierschubjes van 
elkaar te onderscheiden. Het is dan ook verdedigbaar er één soort van te ma
ken met eventueel variëteiten.
A. tortuosum  is een heel sterk plantje, dat in de natuur grote vlakke pollen 
vormt van slechts enkele centimeters hoogte. Bij veel zon kleuren ze wat 
rood. De bloeiwijzen dragen maar enkele bloempjes. Deze zijn fraai geel van 
kleur en zijn ruim 1 cm in doorsnede. Ze hebben meestal 8 kroonblaadjes en 
dubbel zoveel meeldraden. Ik bezit een plantje dat aan deze beschrijving vol
doet. Het wordt zonder bloemen maar drie centimeter hoog. Volgens Prae- 
ger zou de plant in cultuur wel 1 5 cm hoog worden. Zo'n hoog wordende 
vorm heb ik ook, maar dat is beslist niet hetzelfde taxon, mogelijk een varië
teit die dan niet beschreven is.
A. bethencourtianum  lijkt veel op de vorige soort maar heeft in plaats van 
klierschubjes met twee vertakte hoorntjes, klierschubjes die meer handvor
mig zijn. De andere kenmerken die opgegeven worden om beide soorten te 
onderscheiden, zoals verschillen in bladvorm en iets opkrullende bloem
blaadjes, zijn niet constant en afhankelijk van de omstandigheden (zon, 
droogte).
De planten zijn door (blad)stek of zaad te vermeerderen. Er zullen in de loop 
van de tijd ook wel kruisingen ontstaan zijn. Bij zo duidelijk verwante soorten 
valt dat niet op.
De planten stellen zeer weinig eisen aan de cultuur. Ze zijn dan ook zeer ge
schikt om tussen cactussen in geplant, gekweekt te worden, bijvoorbeeld te 
zamen in een bak waarbij een natuurlijk landschap wordt nagebootst, 's Zo
mers doen ze het heel goed in een rotstuin, maar denk erom: ze zijn niet win
terhard.
Er is nog een derde, overblijvende, soort, van onzekere herkomst. Waar
schijnlijk is het een kruising van één van beide bovengenoemde soorten met 
Aichryson dichotom um  of een andere na de bloei afstervende soort. Het is 
een struikvormig plantje, bekend onder de naam Aichryson x domesticum  
Dikwijls vinden we hiervan de bontbladige vorm in de handel. Bij bloemisten 
en in tuincentra staan ze nogal eens tussen de naamloze vetplantjes. De 
blaadjes van deze planten zijn minder succulent dan van de eerdergenoemde 
soorten. Laten we ze uitgroeien tot struikjes van wel 30 cm hoogte, dan 
kunnen de planten gaan bloeien. Dat gebeurt meestal aan de takjes die groe
ne bladeren dragen. Bontbladige planten bloeien over het algemeen slecht. 
De na de bloei afstervende Aichrysons zijn vaak heel mooie planten, die aan 
het einde van hun leven met een groot aantal prachtige, gele bloempjes ge
tooid zijn. Ze bloeien wekenlang.
A. dichotom um  kan men in botanische tuinen aantreffen. Het is een sterk 
behaard plantje; de aan de onderkant donker gekleurde blaadjes staan naar 
boven gebogen.
Ook Aichryson punctatum  met vlakke groene bladeren en puntjes langs de 
bladrand treft men wel eens aan.
Deze twee soorten zaai ik niet, maar ik verzamel de plantjes die enkele 
maanden na de bloei hier en daar "vanzelf" opkomen rond de afgestorven 
plant. Het zaad zelf is stoffijn en de planten zijn moeilijk te verspenen. Het 
beste is de zaailingen met kluitje te verspenen.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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NIEUW BESCHRIJVING

Rebutia fabrisii Rausch var. nana Rausch var. nov.

W. RAUSCH
Proliferans, globosa, ad 10 mm diametiens, laete-viridis, radice longa, carnosa; costis ca. 15, 
spiraliter tortis vel rectis, in tubercula 0 ,6 -0 ,8  mm longa divisis; areolis rotundis, 0,5 mm dia- 
metientibus, albo-tomentosis; aculeis marginalibus 1 2-14, ad 1 mm longis, setosis, albis, acu
leis centralibus 0-3, paulo brevioribus. Floribus, fructu, seminibus Rebutiae fabrisii Rausch mo
do, minoribus, floribus 25 mm longis et diametientibus, rubris.
Patria' Argentina, Jujuy, in regionibus editis apud Santa Ana, 3400  m ait.
Typus: Rausch 688a, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Beschrijving:
Plant zodevormend; aparte kopjes bolvormig, tot 1 0 mm diameter, fris
groen; wortels lang, vlezig, vertakt.
Ribben ca. 1 5, spiraalvormig, soms ook recht aflopend, verdeeld in knob
beltjes van 0,6-0,8 mm. Areolen rond, 0,5 mm diameter, bedekt met wit 
wolvilt Randdorens 12-14, tot 1 mm lang, borstelig, wit; middendorens 
0-3, iets korter.

Rebutia fabrisii 
var. fabrisii

Foto's van 
de schrijver

Rebutia fabrisii 
var. nana
(met mm-verdeling)



Bloem, vrucht en zaad zoals bij Rebutia fabrisii var. fabrisii Rausch, alleen 
kleiner; bloem 25 mm lang en breed, rood.
Groeiplaats Argentinië, provincie Jujuy, in de hoger gelegen gebieden bij 
Santa Ana op 3 .400 m.
Type verzameld onder nummer Rausch 688a en onder dat nummer gede
poneerd in de Stadtische Sukkulentensammlung van Zürich.

Enige jaren geleden doorkruiste ik tijdens een acht dagen durende tocht de 
bergen tussen Ledesma en Humahuaca in het noorden van Argentinië. Tus
sen Valle Grande en Valle Colorado ontdekte ik op een rots naast de rivier en
kele groepen kleine Rebutia's, die in habitus aan Ritters R. pulvinosa deden 
denken. Ze bloeiden echter allemaal geel. Enkele kilometers verder omhoog 
vond ik weer Rebutia-groepen, doch hier bloeiden ze allemaal rood en de 
bloemen waren ook iets groter.
Later, toen ik in het museum van La Plata het herbarium van Spegazzini 
doorkeek, vond ik ook een aantekening van Dr. Fabris over een kleine Rebu
tia uit Valle Grande; die planten heb ik dan ook, naar hun ontdekker, R. fabri
sii genoemd.
Ik herinner me nog een zeer hoog gelegen plaats nabij Santa Ana waar ik de 
steile met steenslag bedekte rotsen in alle richtingen afgezocht heb en per 
toeval met mijn hand in een Rebutia-groep greep. Het waren slechts 0,5 tot 
nauwelijks 1 cm grote bolletjes, die als het ware in de steenslag ingemetseld 
zaten en daardoor nauwelijks te zien waren. Pas na veel moeite kreeg ik 
twee plantjes eruit. Vanwege hun geringe afmetingen beoordeelde ik ze, ze
ker gezien de groeiomstandigheden, als bijna "verhongerd". Evenwel, later 
bleek dat ze ook in "gevangenschap" nauwelijks groter worden dan 1 cm; 
zelfs menige Blossfeldia lijkt hierbij een reus. Ik koos voor deze variëteit de 
naam nana, wat dwergachtig betekent.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Vertaling: L. Bercht

'Big M ac '
H. en R. VAN DONKELAAR

Als er één Hoya is die onze bewondering voor dit plantengeslacht nog groter 
maakt dan is het wel Hoya macgillivrayi Bailey.
Wat is het eigenlijk voor een plant, deze vanwege de moeilijke lange naam 
'Big M ac' gedoopte schoonheid?

H erkom st:
H. macgillivrayi is in maart 1914 door Frederick Mason Bailey, een in Enge
land geboren Australische botanicus, als nieuwe soort beschreven in het 
Queensland Agricultural Journal'. De plant was ontdekt op twee plaatsen in 

het woeste weidegebied op de heuvels aan de Princess Charlotte Bay op het 
schiereiland Cape York in Queensland, Australië. Cape York is het noorde
lijkste deel van Australië, een punt die eigenlijk de verbinding vormt tussen dit 
werelddeel en het eiland Nieuw-Guinea. Geen wonder dus dat de flora van



Cape York duidelijke verwantschappen vertoont met die van Nieuw-Guinea. 
Bailey trof bij zijn onderzoek in dit gebied de plant aan en noemde hem naar 
Dr. William Macgillivray, een Engelse natuurwetenschapper.
In de regenwouden en bergbossen van Cape York groeien veel Hoya's en 
Dischidia's zoals Hoya keysii en Dischidia nummularia en D. ovata. In de 
vochtige bossen vinden we op open plaatsen, langs rivieren en kreken, in de 
bomen slingerend onze H. macgillivrayi. Kruipend en windend over en om 
stammen en takken wortelt hij langs de stengel waar contact met de onder
grond wordt gemaakt. Het zo ontstane grote worteloppervlak geeft de beste 
mogelijkheden om vocht en voedsel snel op te nemen zodra dat beschikbaar 
komt. Met lange kale uitlopers zoekt de stengel naar nieuwe steunpunten. 
Zodra die gevonden zijn zullen wortels en enkele nieuwe bladparen ontstaan. 
Nieuwe lange uitlopers zoeken vervolgens weer verder om zo alle geschikte 
plaatsen aan een beboste oever in te nemen.

Kenm erken:
De plant heeft lange dunne onbehaarde stengels met lange internodiën (de 
stengelstukken tussen twee bladparen).
De grote, 1 0-20 cm lange, 3-7 cm brede, bladeren zijn geheel glad en licht- 
tot donkergroen van kleur. De jonge bladeren kleuren vaak donker purper
rood. De bladeren zijn dik, vlezig, iets succulent en leerachtig. De rand is 
soms gegolfd. De bladvoet is hartvormig; de bladtop is spits. Behalve de dik
ke hoofdnerf is een fijn netwerk van kleine nerven te zien.
Aan de lange dunne peduncel (bloeisteel) komen in een tros drie tot tien bloe
men, soms zelfs meer. De bloemen hangen aan een lange pedicel 
(bloemsteel) van ± 8  cm. Zodra de grote roodbruine knoppen zich openen, 
toont de plant haar volle schoonheid. De schotelvormige corolla is 8 cm in 
diameter, de vijf corollaslippen zijn 1,5-2 cm breed aan de voet en lopen in 
een punt uit. De randen zijn iets omgekruld. De corona ligt bijna geheel op 
de corolla. Ze bestaat uit vijf donkerrode, smalle slippen die in het midden 
van de bloem met elkaar vergroeid zijn tot een dikke, sterk uit de bloem oprij
zende, punt. Hierin bevinden zich de vergroeide helmdraden met de pollinia. 
Het meest opmerkelijke is de bloemkleur. Deze wordt omschreven als donker 
lakrood op de corollaslippen en iets lichter in het midden van de bloem onder 
de corona. De corona is in het hart licht tot bijna wit, verder donker gekleurd. 
Toen voor het eerst een van onze macgillivrayi's in bloei kwam, waren wij 
ook zeer verwonderd dat bij het opengaan van de knoppen de bloemkleur 
lichtroze met crême-wit was met bruine coronaslippen. Het was weliswaar 
een schitterend gezicht (zie foto 1), maar het was niet de kleur die we 
verwacht hadden. Nadat de plant was uitgebloeid plaatsten we hem, omdat 
we wat aan het schuiven waren, op een iets minder zonnige plek. Binnen zes 
weken verschenen er aan dezelfde bloeisteel weer nieuwe knoppen. Deze 
werden donkerder dan de keer ervoor en ja hoor, toen deze open kwamen 
was de bloemkleur wel donkerrood (foto 2).

Dit verschijnsel dat de bloemkleuren aan dezelfde plant, zelfs aan dezelfde 
bloeisteel, verschillen, hebben we naderhand ook bij andere Hoya's waarge
nomen. Zo varieert de bloemkleur bij H. micrantha van donkerrood tot 
crême-oranje, bij H. kerrii van crêmegeel tot groen en bij H. serpens van 
groen tot roze. Bij sommige Hoya-soorten treedt tijdens de bloei kleurwisse- 
ling op, zoals bij H. globulosa waarbij de bloemen wit open komen en ver- 
bloeien tot groengeel.
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Foto 1

Hoya macgillivrayi Foto’s: R. van Donke/aar

Foto 2
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Dit alles toont dan meteen aan dat de bloemkleur bij Hoya's geen vast ken
merk is op grond waarvan determinatie en soortonderscheiding kan plaats
vinden. De bloemkleur is sterk afhankelijk van de standplaats, licht en kli
maat.
In collecties zijn enkele planten van H. macgillivrayi aanwezig. De soort is vrij 
variabel; vandaar dat de planten in de cultuur vaak grote verschillen verto
nen. Zo is onder de naam H. macgillivrayi 'Superba' of 'Big-Big Mac’ een 
grotere vorm in omloop met bredere bladeren en grotere, plattere bloemen, 
die meestal iets valer van kleur zijn. Ook wat kleinere vormen zijn in cultuur.

Verzorg ing :
H. macgillivrayi is geen moeilijke plant om te houden. Reeds als jonge plant 
van nog geen jaar (na het stekken) kan hij een bloemtros voortbrengen. Hij 
vraagt een lichte, warme standplaats, maar geen felle zon. Veel vocht is be
langrijk. Vooral tijdens het vormen van knoppen mag de luchtvochtigheid niet 
te laag zijn. Droge lucht in combinatie met te weinig licht is meestal de oor
zaak als de knoppen voortijdig afvallen. Veel nevelen is een noodzaak. De 
grond moet zeer luchtig en humusrijk zijn, beter iets te droog dan te nat. Een 
minimumtemperatuur van 1 8 °C in de winter en rond de 22 °C in de zomer is 
voldoende.
De plant zal als hij zich thuis voelt flink groeien; de takken moeten dan regel
matig rondgeleid worden. Zorg bij het opbinden er altijd voor dat de groeipunt 
weer omhoog gericht wordt, anders staakt de groei.
Eenmaal een jaar oud zal de plant regelmatig, tot drie keer per jaar, op iedere 
bloeisteel bloemen voortbrengen die de huiskamer of de epifytenkas een bij
zondere aanblik geven.
Hoya macgillivrayi is een exotisch buitenbeentje, dat zult u met ons eens zijn.

Laa n tje  1, 4 2 5 1  EL  W erkendam

Het verspenen
P. VAN VEEN

Volgens Van Dale (1 97 6) betekent het woord ''ve rspenen '': ''(uit zaad ge
wonnen plantjes) voor de eerste of tweede maal verplanten zodat zij op be
hoorlijke onderlinge afstand komen te staan, pikeren” . Natuurlijk is in de dik
ke Van Dale geen botanicus aan het woord, want naar mijn mening is er nog 
wel enig verschil tussen de eerste en de tweede verplanting van uit zaad ge
wonnen plantjes, althans bij de cactussen, die in dit artikel onderwerp van 
behandeling zijn. Wellicht is dit verschil bij andere planten in mindere mate 
aanwezig, daar kan ik als leek niet over oordelen. Voorts is het doel van het 
verspenen niet, de plantjes op een behoorlijke onderling afstand te plaatsen, 
ook hier weer niet wat betreft de jonge cactusplantjesf 1). In mijn artikeltje in 
Succulenta, maart 1 985 , pag. 61 heb ik u verteld, dat ik bij het uitzaaien 
gebruik maak van een turfsubstraat, namelijk de Jiffy-schijven. Deze zijn vrij
wel geheel vrij van bacteriën en/of schimmels, doch bevatten ook nagenoeg 
geen voedingsstoffen voor onze ontkiemde cactusplantjes. Daarom is het
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noodzakelijk om deze kiemplantjes in een vroeg stadium over te zetten op 
een substraat, waarin zich wel voedingsstoffen bevinden.
Hierbij komen we al direkt bij een punt, waarover de cactusliefhebbers waar
schijnlijk nooit uitgepraat raken, n.l. wat is goede potgrond? Ik kan daarover 
geen verstandig woord zeggen. Ik kan u alleen vertellen, wat ik doe en waar
mee ik tot nu toe bevredigende resultaten heb verkregen. Begrijpt u mij 
goed, ik wil u beslist niet vertellen, hoe en wat u moet doen! Wat dit punt be
treft, geldt nog altijd de bekende uitdrukking " Vrijheid-Blijheid". Ook ben ik 
in geen enkel opzicht financieel of anderszins betrokken bij enige leverancier 
van cactusgrond, dus u begrijpt, dat ik geen enkele voorkeur uit zakelijke 
overwegingen heb. Bij toeval ontdekte ik enige jaren gelden het grondmeng- 
sel, dat door Asef in de handel wordt gebracht onder de naam Cactusgrond. 
Zakken met een inhoud van 25 liter kosten bij mijn tuincentrum f  8,25. Ik 
weet niet, of dit te duur is dan wel erg goedkoop of een normale prijs, doch 
bij een jaarlijks verbruik van circa 1 0 zakken acht ik deze prijs tot nu tóe wel 
aanvaardbaar. Degenen onder onze leden, die per jaar enige kubieke meters 
grond gebruiken, denken daar natuurlijk wel anders over, doch dat zijn over 
het algemeen de grotere kwekers, die van mijn verhaaltjes misschien wel 
met een meewarig glimlachje kennis nemen.
Deze cactusgrond dan, die ik in een plastic zak koop, heeft een pH van 5,5- 
5,8(2). Het is dus zure grond en die hebben mijn cactussen nodig. Dat staat 
tenminste in ieder handboek, dat ik tot nu toe geraadpleegd heb en ik neem 
aan, dat de geleerden het hier wel over eens zijn. Toegevoegd aan deze 
grond is het preparaat Fisoflow, hetgeen een speciaal ontwikkelde bevochti- 
ger zou zijn, die een gelijkmatige verspreiding van het water en het planten- 
voedsel bewerkstelligt. Je leest dat op zo'n zak en je neemt het voor kennis
geving aan zonder dat het je verder iets zegt. In de praktijk heb ik echter wel 
gemerkt dat deze cactusgrond lang vochtig blijft en dat er dus minder vaak 
water gegeven behoeft te worden.
De cactusgrond wordt door mij niet zonder meer in gebruik genomen, doch 
eerst even gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 5 mm, draaddikte 
1 'A mm. Ik krijg daardoor een mooie, homogene potgrond en in de zeef blij
ven enkele steentjes en turfresten achter, die weggegooid worden. Dat is 
maar heel weinig verlies, maar als ik die kleine zaailingen voor de eerste keer 
ga verspenen, wil ik dit bij voorkeur doen in een substraat, dat zo homogeen 
mogelijk is. De jonge plantjes hebben nu de kans, zich voorspoedig te ont
wikkelen en ze worden vervolgens in de loop van het seizoen nogmaals gepi
keerd en wel in deze zelfde gezeefde cactusgrond, waaraan dan 50% ge
broken kleikorrels wordt toegevoegd. Hierdoor wordt enerzijds de struktuur 
van de grond wat grover, waardoor er meer lucht in komt, terwijl anderzijds 
de kleikorrels ook vocht opnemen waardoor ons substraat weer wat langer 
vochtig blijft en er minder vaak gesproeid moet worden. Na deze tweede 
keer worden de planten niet meer verspeend, in de herfst wordt de watergift 
nagenoeg stopgezet en overwinteren ze bij een temperatuur van 10-1 5°C. 
In februari van het volgende jaar zijn ze dan meestal zo ver, dat ze definitief 
in potjes overgeplant worden en een eigen, zelfstandig leven gaan leiden, 
doch hier wil ik in een volgend artikel wel eens nader op ingaan.
Als u op deze manier redelijk snel tot resultaten wilt komen, verdient het wel 
aanbeveling het volgende tijdschema - uiteraard met de vrijheid van enige 
variatie en/of afwijkingen - aan te houden:
Het uitzaaien geschiedt in de tweede helft van de maand februari. De voor
bereidende werkzaamheden hebt u dan achter de rug en de bestelde zaden 
zijn inmiddels gearriveerd. Ongeveer een maand later (dat mag ook na 6 we-
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ken!) worden de zaailingen voor de eerste maal verspeend. Laten we aanne
men, dat deze werkzaamheden medio april hun beslag hebben gekregen. 
We moeten aannemen, dat dan wat meer zon ter beschikking staat en dat 
de zomer in zicht komt. Daarom geef ik de kiemplantjes nu ongeveer drie 
maanden de tijd en de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en reken 
maar, dat ze daar gebruik van maken! In de tweede helft van juli worden ze 
dan nogmaals gepikeerd en ze hebben dan tot eind september of half okto
ber nog de kans op een verdere groei, zodat ze als forse plantjes de winter 
tegemoet gaan.
Terug echter naar ons uitgangspunt. We hebben ons zaadgoed laten kiemen 
en deze zaailingen zijn na een maand zo groot als een speldeknop en bij de 
sneller groeiende soorten soms reeds aanzienlijk groter. Dan is voor mij het 
tijdstip aangebroken van de eerste verspening. De gezeefde cactusgrond 
doe ik in kleine bakjes van staniol (10 x 20 cm), die afgedekt kunnen wor
den met een vrij hoge plastic deksel. De zaailingen blijven na het verspenen 
dus nog steeds in de gespannen lucht. Als de aarde goed vochtig is, ver
dampt het water en condenseert tegen het plastic dekseltje, zodat deze bak
jes gerust op een uiterst lichte plaats in de kas neergezet kunnen worden. 
Door de duizenden waterdruppels tegen het deksel kunnen zelfs de felste 
zonnestralen geen verbranding veroorzaken, terwijl de jonge plantjes toch 
een maximale hoeveelheid licht krijgen. Hierdoor wordt in dit prille stadium 
een snelle groei bevorderd, hetgeen in onze zon-arme zomers beslist nood
zakelijk is. Controle van de vooruitgang van de groei van de jonge zaailingen 
is heel eenvoudig. Men tikt even tegen het dekseltje, waardoor het aanhan
gende water eraf valt en men duidelijk kan zien hoe de toestand in het bakje 
is. Als vervolgens het bakje weer wordt weggezet, zitten er binnen 1 0 minu
ten weer kleine condensdruppeltjes aan de binnenzijde van de deksel.
Rest ons nog slechts de zaailingen even te verspenen. Met de hand is dit vrij
wel niet te doen zonder beschadiging van de uiterst tere kiemplantjes. Ik ge
bruik derhalve enige hulpmiddelen, die in de praktijk goed voldoen. In de 
eerste plaats heb ik een vergrootglas nodig om precies te kunnen zien wat ik 
doe. Doch als ik een vergrootglas hanteer is de consequentie hiervan, dat ik 
slechts één hand ter beschikking heb om daarmee alle verdere handelingen 
te verrichten en dat is erg lastig. Ik maak daarom gebruik van een loepbril, 
die met een band op het voorhoofd bevestigd kap worden. De vergroting be
hoeft niet sterk te zijn, tussen 5 x en 1 0 x is ruimschoots voldoende. Het 
voordeel ervan is, dat beide handen vrij zijn. Voorts kan een dergelijke loep
bril bij iedere onderbreking van de werkzaamheden omhoog gedraaid wor
den, zodat deze ook niet stoort bij het normale zicht.
Als u nu met een pincet heel voorzichtig een kiemplantje zou oppakken, hebt 
u via de loepbril weliswaar een voortreffelijke controle op uw handelingen, 
doch in de praktijk zult u dan nog menig kiemplantje kapotmaken omdat u te 
weinig controle hebt op de druk van het pincet op dat kleine plantje. Voordat 
u erop verdacht bent, hebt u dat kleine bolletje beschadigd of misschien he
lemaal kapotgedrukt. Om dit te voorkomen gebruik ik een horlogeveer-pincet 
bestaande uit twee dunne lamellen, die bij het grijpen van een bepaald objekt 
slechts een beperkte druk hierop uitoefenen. Deze druk kan dus door ons 
met onze onhandige vingers niet vergroot worden en deze druk is anderzijds 
niet zo groot, dat de kiemplantjes hier hinder van ondervinden.
Tenslotte nog een onmisbaar apparaat, dat iedereen wel kent en waar men 
over het algemeen geen aangename associaties aan verbindt. Wat is er na
melijk aan de hand? Als u, gewapend met een loepbril en een horlogeveer- 
pincet zo'n jonge zaailing wilt oppakken en verspenen, dan blijkt, dat het



worteltje zich al in het veen heeft geboord en vastzit. Bij gebruik van geweld 
bestaat de kans, dat dit worteltje afknapt en u hebt weer een beschadigde 
zaailing. Daarom heb ik indertijd enige spitse tandheelkundige sondes aan
geschaft, u weet wel, die apparaten, waarmede een tandarts op zoek gaat 
naar kleine gaatjes in uw tanden en kiezen. Met een dergelijke sonde is het 
heel eenvoudig de tere worteltjes van een zaailing vrij te maken, zodat deze 
met het pincet kan worden opgepakt en gepikeerd. Ook gebruik ik een van 
deze sondes om in het nieuwe substraat een klein gaatje te maken door de 
aarde iets opzij te drukken. Daar kan dan het jonge kiemplantje in geplaatst 
worden en vervolgens de volgende enzovoort.
Het is feitelijk een vrij eenvoudige handeling, dit verspenen, doch enige 
nauwkeurigheid is hierbij wel vereist. Het geeft ook een redelijke voldoening 
als men successievelijk die staniolbakjes vult met de piepkleine plantjes, die 
zich nu zelf verder moeten ontwikkelen. Hierover hoop ik u t.z.t. nader te in
formeren.

Geraadpleegde literatuur:
Van Dale: Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1 Oe druk, 1976.
A. de Graaf & F. Noltee: Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, Succulenta, 1981.

de Gast 3 3 ^ . 9801 AB Zuidhorn

Opm. van de redactie:
1. Het woord verspenen zal opgevat moeten worden zoals het taalkundig uitgelegd wordt, dus 
het verplanten op zodanige onderlinge afstand dat de planten weer groeiruimte hebben. Het feit 
dat ze dan tevens in een voedzamer substraat terechtkomen is niet van invloed op de betekenis. 
Immers, voedingsstoffen kunnen zonder problemen ook met het gietwater toegediend worden. 
Wel kan - vooral bij gebruik van aarde - het substraat onder de omstandigheden tijdens het kiem
proces zo in eigenschappen achteruit gegaan zijn, dat overplanten noodzakelijk is.
2. pH is een aanduiding voor de zuurtegraad van een vloeibaar medium. Een neutrale vloeistof 
heeft een pH 7. Zure oplossingen hebben een pH kleiner dan 7; alkalische (basische) oplossin
gen een pH groter dan 7.
Als men zegt dat de grond een pH van 5,5 heeft, wil dit zeggen dat als de grond met een bepaal
de hoeveelheid water vermengd wordt dit water een pH van 5,5 krijgt.

Echinocereus tayopensis Marshall
ALFRED LAU

Voor cactusliefhebbers is Mexico, indien zij het financieel kunnen opbren
gen, een geliefd reisdoel. De groeiplaatsen van Echinocereus tayopensis 
zullen de meesten echter niet bezocht hebben. Deze gebieden waren tot 
voor kort zeer moeilijk toegankelijk. Door de aanleg van enkele nieuwe we
gen komt daar thans verandering in.
E. tayopensis is door Marshall vernoemd naar Tayopa, een stad uit de pre- 
columbiaanse tijd, waarvan hij aannam dat zij in de omgeving van de type- 
vindplaats gelegen zou hebben. Tot op heden is deze archeologische attrak- 
tie echter nog niet gevonden.
In 1 970 bezocht ik de typevindplaats van E. tayopensis bij Saucito, Sonora, 
Mexico (L 608). De bedoorning van de planten hier is niet bijzonder opval
lend: vuilwitte randdorens en bruine middendorens. De soort kwam op deze 
vindplaats zeer veel voor en was een bepalende faktor in het landschap te 
zamen met een vorm van E. bristolii (L 609). De bodem bestaat daar uit 
donkerbruine steenslag van vulkanische oorsprong, waarschijnlijk een
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mengsel van basalt en conglomeraat. Op de later gevonden groeiplaatsen 
van E. tayopensis trof ik dezelfde bodemgesteldheid aan.
Door de aanleg van een nieuwe weg van Chihuahua naar Hermosillo kon ik 
een andere groeiplaats van E. tayopensis ontdekken. De vorm die ik vond bij 
Yecora en Maycoba week vooral van de typevormen af door haar bloem- 
kleur. Die bloemkleur varieerde van geel tot oranje, terwijl op de typevind- 
plaats slechts zuiver gele bloemen aangetroffen werden. De vorm bij May
coba (L 779), dat ik in mei 1 984 nogmaals bezocht, bezit een veel wittere 
en fraaiere bedoorning. De duizenden grote gele bloemen bedekten bijna 
volledig de bodem, een ware lust voor het oog. Zelfs de anders zo stille Al- 
fons, een Chinateko Indiaan die bij ons woont, was er opgetogen over. Op 
hetzelfde terrein groeit hier en daar een vorm van Mammillaria hertrichiana 
en daar waar steenplateau's aanwezig zijn, verschijnen in juli de prachtige 
bloemen van M. saboae var. haudeana aan plantjes die maar half zo groot 
als de bloemen zijn. Een soortgelijke vorm van E. tayopensis groeit ook langs 
de weg naar de Siërra Camela in de omgeving van Trigo Russo.
Wat mij bijzonder boeide was een vorm die ik vond in de Siërra Obscura, 
steeds weer een gebied voor nieuwe verrassingen en ontdekkingen. Op de 
route naar de Siërra toe vond ik niet ver van Agriminsor een populatie van 
een Echinocereus die ik aanzag voor E. stoloniferus (L 095). Hoger in het 
gebergte vond ik een andere vorm (L 089), waarvan de stammetjes breder 
waren. Iets verderop groeide een E. tayopensis-populatie (L 090) die niet 
veel verschilde van die bij Maycoba/Yecora, welke plaatsen hemelsbreed 
ook niet ver verwijderd zijn.

De mooist bedoornde vorm (L 1142) die ik vónd in de Siërra Obscura 
groeide in hetzelfde gebied als Graptopetalum (Tacitus) bellum. Deze vorm 
kan zowel gerekend worden tot E. stoloniferus als tot E. tayopensis. Beide 
soorten moeten dan ook als zeer nauw verwant met elkaar beschouwd wor
den. Beter nog is het ze aan te merken als twee aparte vormen van één 
soort. Alhoewel de taxonomische veranderingen, die Nigel Taylor doorge
voerd heeft, mij op dit moment niet bekend zijn, veronderstel ik dat ook hij 
tot deze conclusie is gekomen.
Het uiterlijk van de planten van beide Taxa is vrijwel identiek; alleen zijn bij E. 
stoloniferus de stammetjes dunner en de bloemen wat kleiner. Helaas zijn de 
nieuwbeschrijvingen, voor beide soorten vervaardigd door Marshall, zeer 
kort en ontbreken belangrijke details. E. stoloniferus beschreef hij in 1 938 in 
het Amerikaanse Cactus & Succulent Journal; de nieuwbeschrijving van E. 
tayopensis verscheen in 1 956 in het Saguaroland Bulletin. Het moet de au
teur toch opgevallen zijn dat beide soorten nauw verwant zijn; in zijn be
schrijving van de laatste valt daarover echter niets te lezen. Toentertijd werd 
evenwel elke vorm, die ook maar een doren meer had dan een ander, als 
nieuwe soort beschreven. In de toekomst zullen dan ook nog vele soorten 
opgeheven cq. gedegradeerd worden.
Onder normale kultuuromstandigheden zijn het probleemloze planten die 
prachtig bloeien. Een substraat bestaande uit 80% lava en 20% eikenblad- 
humus is zeer geschikt. In de winter droog houden.
Tot slot, laten we hopen dat de nieuwe verkeersweg, wanneer hij geheel 
klaar is, niet zal leiden tot een plundering van dit fantastische gebied.

Apartado 98, Cordoba, Ver. 94500, Mexico 
Vertaling: L. Bercht



Braziliaanse im pressies (V)
PIERRE BRAUN

Planalto  de M a to  Grosso
Na het vruchteloos zoeken naar Pilosocereus saudadensis Ritter in de Serra 
de Saudade vervolgen wij onze tocht westwaarts door deels bergachtig ter
rein. Het lijkt een interessant gebied, maar behalve Piptanthocereus, of 
Mandacaru zoals de plaatselijke bevolking deze planten noemt, vinden we 
geen cactussen.
Voordat we naar de noordelijk gelegen tafelbergen afbuigen, laten we nog 
even olie verversen en de radiator uitwassen, want op de wegen hier heeft 
onze auto heel wat te verduren. De afstand tot het volgende dorp is 1 50 km 
over een slechte weg, maar dit wordt vergoed door de prachtige vergezich
ten die voor ons opdoemen. Hier zie ik nog het echte, onvervalste Mato Gros
so, zoals ik het me altijd heb voorgesteld. Nooit heb ik me kunnen indenken, 
dat men een zo enorm, woest land met al zijn natuurlijke rijkdommen zo kan 
verkrachten als thans bijna overal in deze staat gebeurd is. Echter, hier in het 
noorden treft men nog Campo Cerrado's in alle variaties, met hun knoestige, 
bizarre bomen, aan. Geheel onverwachts en met scherpe begrenzingen ko
men in deze Campo's imposante, reusachtig hoog wordende bospartijen 
voor.
Vanwege het net begonnen voorjaar staan overal de bomen in bloei. Bijzon
der indrukwekkend zijn vooral de Tecoma-bomen met hun dikke, knoestige 
stammen. Thans zijn deze bomen getooid met enorm grote, eigele bloemen. 
Zulk een intensieve gele bloemkleur had ik nog nooit gezien. In de bovenste 
etages van de hoge wouden tonen veel bomen een violetblauwe bloemen
pracht, iets wat men in Europa niet kent.
Tegen de avond sta ik op een kleine verhoging en ondervind bij de aanblik 
van deze eenzame dalen en wouden een onbeschrijfelijk rustgevend gevoel. 
Over de wouden heerst een allesomvattende rust en toch hoor je een groot 
aantal vogelgeluiden, die in symbiose met het ruisen van de Campo Cerrado 
versmelten. Groepen blauwe ara's, die ik tot nu toe alleen in afzonderlijke 
exemplaren tegenkwam, zie ik thans majesteitelijk over de boomkruinen 
scheren. Aan de horizon bieden de toppen van de tafelbergen van de Serra 
des Araras een geweldige aanblik. Het is net of de ondergaande, bloedrode 
zon door de silhouetten wordt verzwolgen. Het gehele schouwspel duurt 
maar enkele minuten, maar deze indrukken zal ik mijn leven lang niet verge
ten. Op de terugweg vinden Leopoldo en ik nog een kleine Dyckia met oranje 
bloemen.
De nacht valt en we zijn gedwongen in een klein dorpje te overnachten. De 
behuizing is nauwelijks te beschrijven. Stroomaansluiting kent men niet. De 
kamer, waarin we te zamen met de bewoners slapen, is 1 0 m2 groot, de bo
dem bestaat uit aangestampte aarde, de wanden zijn van leem en naar boven 
toe is alles open. De overkapping bestaat uit enkele balken, palmbladeren en 
los erop gelegde dakpannen. Deze interessante konstruktie is een uitnodiging 
voor de meest uiteenlopende insecten en reptielen om naar binnen te krui
pen. Op drie houten rekken liggen stoffige oude matrassen en daaronder 
schieten tot 10 cm grote kakkerlakken heen en weer. Direkt naast mijn 
''bed '' bevinden zich in de muur twee vensterachtige openingen, die de 
dorpsbevolking de gelegenheid biedt alles te aanschouwen. Echter, ondanks 
alles, de mensen zijn vriendelijk en hartelijk en we worden als familieleden 
opgenomen, 's Avonds bereidt de vrouw des huizes nog een gerecht, 
bestaande uit wilde peulen en gedroogd vlees, voor ons op een open vuur.
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De komende nacht is als een nachtmerrie. Het is pikzwart, vochtig en zwoel. 
Boven je hoor je het zoemen van de muggen en op de grond het zware ade
men van de daar liggende kinderen van de familie. Urenlang blaffen alle hon
den van het dorp en met regelmatige tussenpozen klinkt het huiveringwek
kende gehuil van de coyotes, wat door merg en been gaat.
Gewekt door het ochtendconcert van de hanen breken we al vroeg op om in 
de omgeving van Poxoreu prachtige Campo's en rotslandschappen te onder
zoeken. Wij vinden hier onder andere mooie orchideeën en Billbergia-soorten 
met strak opgerolde bladeren.
Bij Jaciara probeert Leopoldo mij de typevindplaats van Discocactus f/a- 
vispinus Buin. et Bred. te tonen. Evenwel, door de sterke uitbreiding van de 
stad gedurende de afgelopen negen jaar en het in cultuur brengen van uit
gestrekte gebieden, zijn de originele vindplaatsen hedentendage vrijwel ver
dwenen. Waar negen jaar geleden door Buining het holotype werd verza
meld, zijn thans reusachtige suikerrietplantages aangelegd. Het natuurlijke 
landschap is totaal vernietigd.
In een ontoegankelijk, rotsachtig dal hebben we dan toch nog geluk. Dicht bij 
een riviertje bevindt zich licht struikgewas met roodachtige, vlakke 
zandsteenrotsen. Daartussen bevinden zich plekken met fijn, meestal wit 
zand en dunne graspollen. Het struikgewas is nauwelijks hoger dan 2 m. Een 
enkele daartussen staande boom bereikt een hoogte van 6 m. Zulke plaatsen 
zijn van veraf niet te herkennen; door de verrekijker ziet het eruit als een dicht 
bos. Op de rotsen, maar meer daartussen in het zand en tussen de graspollen 
vinden we D. flavispinus. De planten zijn zeer mooi en tonen hun typische, 
krachtige bedoorning. De meeste planten zijn door het vuur zo aangetast, dat 
ze het fotograferen nauwelijks waard zijn. Slechts bij niet aangetaste exem
plaren is de bedoorning geel, bij alle andere is ze zwart. De grootte van de 
planten is zeer variabel. Sommige exemplaren worden tot 1 6 cm diameter en 
bezitten echte knobbels met daarop lange gekronkelde doorns. Voor een deel 
groeit de soort in kleine groepen, waarbij meestal een moederplant spruiten 
vormt en dan zelf doodgaat. De oppervlakkige wortels worden tot 1 m lang 
en vertakken zich in het fijne zand tot een dicht netwerk. Het gras, dat in de 
droge tijd afsterft en thans ook afgebrand wordt, verteert snel, evenals de ge
vallen bladeren, en dient op die wijze als voedselvoorziening. Daarbij komt 
dan nog een sterke minerale verwering.
Tussen typische Cerrado-struiken en onder het gras vinden we grote groepen 
van een mooie Orthophytum species. De bladeren zijn 5 cm breed, langwer
pig, groenachtig rood en getand. De rosetten blijven zeer vlak en de bloeiwij- 
zen blijven diep in de trechter steken. Ook groeit hier een smalbladige, 
roodachtige Dyckia, evenals een kleine terrestrische Bromelia, die doet den
ken aan de top van een ananas.
Weer wordt het nacht, maar we rijden nog 1 40 km door tot aan Cuiaba, de 
hoofdstad van Mato Grosso, het middelpunt van Zuid-Amerika. Kort voor de 
stad dalen we van een hoogte van 800 m af naar 1 40 m. Het wordt nevelig 
en ook tamelijk koel. Spoedig vinden we in Cuiaba een klein hotel, waar we 
uitgeput in bed vallen..., en droom ik al weer van de volgende groeiplaats die 
we morgen zullen gaan bezoeken: die van Discocactus heptacanthus 
(Rodr.) Buin. et Bred.!
1) Planalto is het grote devonische zandsteenplateau in centraal- en noordoost-Mato Grosso.
2) Campo Cerrado is een Braziliaans begrip dat in de vegetatiegeografie als een wetenschappelijk vastgelegd begrip is overge

nomen. Ruwweg gezegd is het een voor Brazilië en Paraguay typisch halfopen savanne-achtig graslandschap met hier en 
daar kleine bomen en struikgewas. Dit vegetatietype laat zich zowel fysiologisch, ecologisch als klimatologisch duidelijk on
derscheiden van de Caatinga. Buining heeft in zijn publicaties dikwijls typische vormen van de Campo Cerrado als "open 
Caatinga" aangeduid (bijv. bij Discocactus pachythele en D. catingicola).

Hauptstrasse 83, 5 0 2 0  Frechen 1, BRD Vertaling: L. Bercht



De Nedercalifornische gehaaktdoornigen (=  Ancistracanthae) 
(Deel VIII)
TH.M.W. NEUTELINGS

B.7 Mammillaria fraileana (Britton & Rosé (1 923)) Bödeker (1 933).
Deze soort werd vernoemd naar M. Fraile.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig tot spruitend aan de voet en aan de zijkant, cylindervormig. 
Axillen: met 1 of meer borstelharen.
Middendoorns: 3-4, 1 0 mm lang, onderste langer en gehaakt, bovenste wat dunner, stijf, don
kerbruin.
Randdoorns: 11-12, 8-10 mm, dun, stijf, recht, wit tot krijtwit, met donkere punt.
Bloem: 25 mm lang, 25 mm ffi, roze met een donkerroze middenstreep; meeldraden roze, 
helmknopjes geel; stijl roze, 6-7 stempellobben, roze.
Vrucht: paarsroze, knotsvormig.
Zaad: zwart, rond.
Groeiplaatsen: op de eilanden Pichilingue (=  typevindplaats), Cerralvo, 
Monserato en Catalina, verder op het vasteland tegenover het eerstgenoem
de eiland. De bloemkleur van deze soort is nogal variabel: van licht-tot dieper 
roze. Ook de bedoorning kan qua kleur en lengte variëren, terwijl in plaats van 
een gehaakte middendoorn sprake kan zijn van een rechte.
Toch is de plant vrij gemakkelijk te herkennen. Wel is zij vrij moeilijk uit zaad 
te kweken, omdat de pas gekiemde plantjes spoedig wegsmeulen. Als men 
het zaaibakje minder vochtig houdt, zal het aantal zaailingen dat het overleeft 
groter zijn.
In de cultuur bloeit de plant meestal in augustus. In het algemeen is het een 
vrij moeilijke bloeier en een langzame groeier.
Sommige schrijvers zien deze plant als een variëteit van M. armillata en doen 
dit op grond van de geografische verspreiding, namelijk in het zuidelijke deel 
van Neder-Californië. Anderen weer zien een verwantschap met M. goodrid-
gn
Lau publiceerde de volgende veldnummers: 4, op Isla Monserato; 20, bij 
San Francisquito; 35, op Isla Cerralvo.
Ik heb in de cultuur vastgesteld dat naast een of meer witte borstelharen zich 
een klein plukje witte wol in de axillen bevindt. De donkerbruine midden
doorns hebben een paarse waas.

C.1 Mammillaria albicans (Britton & Rose (1 923)) Berger (1 929).
De soortnaam betekent de wituitziende Mammillaria, wat duidt op de dichte, 
witte wol, die deze plant er aantrekkelijk doet uitzien.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: enkelvoudig tot spruitend aan de voet, zuilvormig, 20 cm hoog, 6 cm ©. 
Axillen: voorzien van dichte, witte wol.
Middendoorns: 4-8, 8-10 mm lang, recht, stijf, wit, met een zwarte punt.
Randdoorns: 14-21, 5-8 mm, lang, wit, soms met een donkere punt, bijna het hele planteli
chaam bedekkend.
Bloem: 20 mm ffl, lichtroze met een dieproze middenstreep; meeldraden donkerroze, helmknop
jes geel; ca. 6 donkerroze stempellobben.
Vrucht: oranje tot rood, knotsvormig, 1 8 mm lang.
Zaad: zwart, bijna rond.
Groeiplaatsen: op de eilanden Santa Cruz (= typevindplaats), San Diego, 
San José en San Francisco, gelegen in de Californische Golf.
In de zaailingfase is er duidelijk sprake van een afstaande, aan de punt omge
bogen middendoorn. Deze eigenschap verdwijnt naarmate de plant ouder 
wordt. In de beschrijving is daarvan niets terug te vinden.



Mammillaria fraileana

Onderaan is nog net 
een rijpe zaad bes zichtbaar
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In de cultuur is het een zeer langzame groeier en bloei is eerder uitzondering 
dan regel.
Lau heeft voor deze soort de volgende veldnummers uitgebracht: 3 4 , op Isla 
Dieguito; 36 , bij San Evaristo, op albicans  gelijkend.

C .2  M am m illaria  s lev in ii (Britton & Rosé (1 9 23 )) Bödeker (1 9 3 3 ).
Deze plant werd genoemd naar de heer J.R. Slevin.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: nauwelijks spruitend, 10 cm hoog, 6 cm ffl.
Axillen: met weinig witte wol, soms zijn borstelharen aanwezig.
Middendoorns: ca. 6, 10 mm lang, wit, vanaf het midden bruin tot bruinzwart aan de punt. 
Soms is er sprake van een enkele middendoorn.
Randdoorns: 1 8, 8 mm lang, wit met zwartbruin puntje.
Bloem: 20 mm ©, wit met roze middenstreep, meeldraden purperrood, helmknopjes geel, 7-8 
paarsrode stempellobben.
Vrucht: rood, 10 mm lang.
Zaad: zwart.
Groeiplaatsen: het eiland San José en op een eilandje nabij San Francisco, 
gelegen in de Californische Golf.
Er is jarenlang een pennestrijd gevoerd over de vraag of deze soort een 
standplaatsvorm is van M. albicans. Craig is daarvan overtuigd en stelt dat 
de hoeveelheid wol geen maatstaf mag zijn. Hij ziet s lev in ii als synoniem 
van albicans. Hunt - en met hem vele anderen - is het daarmee volledig 
eens.
Toch blijft, ondanks die tientallen jaren oude strijd, de naam s lev in ii nog 
steeds opduiken. Ik zou de voorkeur geven aan M. a lb icans  forma slevin ii, 
to tdat een wetenschappelijk oordeel geveld is. Ik beschik over een exemplaar 
dat veel wol in de axillen heeft, hetgeen dus typisch is voor M. albicans, 
maar het heeft ook donkere doorns, w at weer kenmerkend is voor slevin ii. 
Helaas heeft d it exemplaar nog nooit gebloeid. Misschien is het wel een hy
bride.
Net als M. albicans  is het een langzame groeier en niet erg scheutig met het 
voortbrengen van bloemen.
In de zaailingfase is er per areool een afstaande, aan het uiteinde omgebogen 
m iddendoorn; dit verandert later. In de originele beschrijving van Britton en 
Rosé is er sprake van bijna w itte  stempellobben. W. Haage spreekt in zijn re
cente boek "Kakteen von A bis Z "  over een bloem van 1 0 mm ©, en over 
een groene stempel. Haage's informatie moet m.i. berusten op een verkeer
de transcriptie; deze kenmerken gelden eerder voor M. neopalm eri 
Lau geeft als veldnummer op: 3 8 , eiland San José.
Galmeidijk 49. Roosendaal (WOrdt Vervolgd)

BOEKBESPREKING
An Introduction to Cacti and Other Succulent Plants door R B Ivemey-Cook, gepubl 
ceerd door de British Cactus and Succulent Society, 1 985.
Engelstalig, formaat 18x26,6 cm, 78 pagina's, 43 zwart-wit foto's, omslag in kleur. Prijs 
£ 1 , 7 5  lincl. porto en verpakking). Te verkrijgen door overmaking van het bedrag aan Mr. H.D. 
Mann, 21 Windmill Gardens, Kibworth Harcourt, Leicester LE8 OLX, Engeland.
Met dit boekje wordt de serie voortgezet, die eertijds door de National Cactus & Succulent Socie
ty werd uitgegeven. Het is een gemakkelijk leesbaar boekje, ook voor degenen met weinig kennis 
van het Engels, en zeer geschikt voor het dagelijks gebruik. De schrijver is een man uit het vak, 
die zelf thuis ook nog een hobbyverzameling bezit. Hij geeft geen langdradige theorieën, maar 
juist vele praktische ervaringen. Na de algemene inleiding behandelt hij zeer verhelderend 1 8 uit
eenlopende thema's. De begeleidende foto's tonen cactussen en andere vetplanten. Het boekje 
is zeer aan te bevelen voor “ beginners". Het is zijn prijs meer dan waard.

Helmut Broogh, Am Beisenkamp 78, 4630 Bochum-6, BRD 

Vertaling: L. Bercht
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TIJDSCHRIFTEN

Epiphytes jrg. 8, nr. 29, februari 1984.
Uitgave van de Epiphytic Plant Study Group (E.P.S.G.). Verschijnt 4 keer per jaar. Één kleurenfo
to per uitgave.
Lidmaatschap (incl. nieuwsbrief!: £ 2 .90 per jaar. Informatie en aanmelding: Mr. C. Dawson, 1 
Belvidere Park, Great Crosby, Merseyside, L 23 OSP Engeland.
Na het redactionele voorwoord volgt een bespreking van Hylocereus ocamponis door J. Carr. 
R. Callison geeft enkele op- en aanmerkingen over de planten in Harald Gaulton's collectie. B. 
Orssich vertelt over haar ontdekking van Schlumbergera orssichiana Aan de hand van dit artikel 
gaat J. Horobin in op de verzorging van in het wild gevonden planten. Hatiora herminiae wordt 
besproken door J. Horobin. G.D. Rowley gaat in op het artikel van Paul Heath over het juist of on
juist zijn van de naam van het hybridegeslacht x Heliaporus A.J.S. Mc Millan geeft een over
zicht van artikelen, epiphytische cactussen betreffend, die door Kimnach zijn gepubliceerd. Rhip- 
salis rusel/i wordt behandeld door K. Petersen.
Epiphytes jrg. 8, nr. 30, mei 1984.
W. Tjaden behandelt het geslacht Schlumbergera E. Ewald behandelt Rhipsalis gonocarpa en 
komt tot de conclusie dat deze plant alleen maar op papier bestaat. Heliocereus aurantiacus 
wordt beschreven door H. Gaulton. Commentaar door N P. Taylor wordt gegeven op een reeds 
eerder verschenen artikel van P. Heath (zie nr. 29). Het leven van Dr. Alberto Loefgren (1854- 
1914) wordt besproken door A.J.S. Mc Millan. C. Dawson geeft een overzicht van kwekerijen 
die handelen in epiphyten (niet compleet). P. Heath behandelt het nieuwe hybridegeslacht xA- 
poroheliochia C. Dawson en J. Horobin geven een overzicht van naamsveranderingen bij epi
phytische cactussen. De echte Nopalxochia ackermannii wordt besproken door J, Horobin. 
Epiphytes jrg. 8, nr. 31, augustus 1984.
In zijn aanwijzingen voor beginnelingen vertelt C. Dawson iets over het snijden van stekken. Over 
het opmaken van hangpotten gaat het artikel van R. Callison. B. Orssich vertelt over haar onder
zoek over Schlumbergera obtusangula Het geslacht Schlumbergera wordt besproken door J. 
Horobin. P. Heath vertelt over de verwarring rond het geslacht Acanthorhipsalis Hoe men 
epiphytische cactussen moet zaaien wordt behandeld door J. Horobin.
Epiphytes, nr. 8, nr. 32, november 1984.
J.F. Horobin bespreekt in zijn artikel de naamsverandering van Acanthorhipsalis micrantha in 
Lymanbensonia micrantha (Vaup.) Kimn. R. Callison vertelt over Aporophyllums J.F. Horobin 
beschrijft Columnea gloriosa 'purpurea’ Problemen in de naamgeving worden behandeld door 
F.R. Nunn. A.J.S. Mc Millan schrijft over "cactussen van de oude wereld" en bedoelt hiermee 
de Rhipsalis-soorXen die voorkomen in Afrika en Ceylon (Sri Lanka). Hoe men een kas speciaal 
voor epiphyten maakt wordt besproken door G. Boucher (van de nodige tekeningen voorzien). 
Kommentaar wordt geleverd op een eerder verschenen artikel over Rhipsalis gonocarpa

F. SüppUe

Obregonia jrg. 5 (1984)
nr. 1 . Aandacht voor een oude rot: Hamatocactus setispinus Praktijkervaringen met het over
winteren van cactussen.
nr. 2. Aandacht voor Mammillaria laui var. subducta Een lijst van ziektes en hun bestrijding.
Een artikel waarom wij planten namen geven en de cultuur van cactussen het jaar door.
nr. 3. Aandacht voor Tacitus bellus Verzorging van onze planten in het vroege voorjaar: het
verplanten in al zijn facetten wordt uitvoerig besproken. Een stukje over zaaien.
nr. 4. Geopend wordt met Echinocactus horizonthalonius Verder artikelen over cultuur zoals
groeistilstand bij (oudere) planten, grondsamenstelling, argexkorrels, licht en warmte.
nr. 5. Aandacht voor Crassula cv. "Morgan's Beauty" Heyselberghs gaat in op de verschillen
tussen Matucana en Submatucana Luchten, water en voeding worden belicht door dezelfde
auteur.
nr. 6-7. Mammillaria deherdtiana wordt voorgesteld; opgemerkt wordt dat synonimiteit met M. 
dodsonii zeer wel mogelijk is. Een lans wordt gebroken voor fc/r/nops/s-hybriden. Praktijkartike- 
len over het vermeerderen van cactussen. Ruime aandacht voor wortelstelsel en bloembouw. 
nr. 8. Oroya peruviana wordt voorgesteld. Een uitgebreid artikel over areolen en ribben en hun 
opbouw bij vele cactusgeslachten. Besloten wordt met een artikel over Brachystelma barberiae 
nr. 9. Mammillaria solisioides wordt in woord en beeld voorgesteld. In een artikel voor begin
ners wordt de verzorging en vermeerdering van cactussen besproken,
nr. 10. Strombocactus disciformis wordt besproken. Heyselberghs beschrijft en bediscussieert 
natuurlijke (=  organische) meststoffen. Voor het enten van cactussen met sterke spruitneigin- 
gen raadt dezelfde auteur Eriocereus-soorten als onderstam aan.
nr. 11. Aandacht voor Mammillaria humboldtii. Een artikel over de vormenrijkdom der cactus
sen. De klassificatie van het plantenrijk wordt uiteengezet met als voorbeeld Stape/ia gigantea 
nr. 12. Bespreking van Encephalocarpus strobiliformis



Islaya jrg. 2 (1984)
nr. 4. De plantverzorging voor de maand mei wordt voorafgegaan door een artikel over enten 
door Liekens.
nr. 5.
nr. 6. Aandacht voor Astrophytum asterias, de verzorging van Lithops en de maandverzorging 
voor augustus.
nr. 7-8. Van Hoofstadt behandelt de praktijk van het zaaien. De kenmerken en indeling van het 
geslacht Notocactus komen aan de orde in een artikel van Van Hoofstadt en Liekens. De uitleg 
van de zaadzuigfles en de septembermaandverzorging besluiten dit nummer, 
nr. 9. Maandverzorging voor oktober.
nr. 10. De kweek en verzorging van Ariocarpus/Roseocactus/Neogomesia wordt uitgebreid 
besproken. Verzorging voor de maand november.
nr. 11. Beschrijving van Notocactus (EriocactusI magnificus Een pleidooi voor het zaaien 
wordt gevolgd door de maandverzorging van onze planten in december.
nr. 12. Vereist somt enkele beschadigingen bij cactussen op. Een uitgebreide handleiding voor 
het zaaien wordt gegeven. Tot slot de maandverzorging voor januari.

Cactacea brugensis jrg. 6 (1984)
nr. 1. Bespreking van Turbinicarpus schmiedickeanus en Gymnocactus saueri Lambert start 
met beschouwingen over determinatie en systematiek van Gymnocaiyciums, dit keer over de 
kleur van het plantelichaam. Hovens behandelt steenwolcultuur in de praktijk en Lau gaat door 
met zijn dagboek.

'n r. 2. Hovens vervolgt zijn uiteenzetting over steenwolcultuur, evenals Lau zijn reisverslag. 
Bourdoux bespreekt Mammillaria pitcayensis en Rechsteineria leucotricha Lambert beziet de 
afmetingen van Gymno's. Vervolg veldnummerlijst van Knize: Thrixanthocereus en Trichoce- 
reus
nr. 3. Hovens belicht de watergift bij steenwolcultuur van Braziliaanse cactussen. Lau vervolgt 
zijn dagboek waarin hij verblijft in Peru. Bourdoux beschrijft Lobivia schieliana en Stapelia flavi- 
rostris Het wortelstelsel en de lichaamsstructuur van Gymno's komt aan de orde bij Lambert. De 
lijst van Knize-nummers wordt afgesloten.
nr. 4. Bourdoux bespreekt Tavaresia barklyi en Cereus thurberi Areolen en hun bedoorning is 
het onderwerp in Lamberts vervolgserie.
nr. 5. Lambert beziet dorens en bloemen bij Gymno's. Chalet behandelt Stephanocereus leu- 
costele en Akersia roseiflora. Hovens begint met een artikel over kas en kasklimaat. Lau is in zijn 
dagboek in de omgeving van Nazca.
nr. 6. Bourdoux bespreekt Mammillaria dixanthocentron en Echinocereus morricalli Vervolg 
van Hovens' artikel (gieten en regenwater).
nr. 7-8. Lambert vervolgt zijn artikel met de inwendige bouw van de bloem. Hovens geeft aan 
hoe het jaar door te handelen met de watergift. Lau is in zijn reisverslag aangekomen bij de groei
plaatsen van o.a Matucana hystrix en M. multicolor.
Plantbeschrijvingen van Ferocactus echidne en Opuntia phaeacantha var discata.
nr. 9. Een in memoriam Robert de Grande. Lanssens bespreekt Fouquiera columnaris Plant-
besprekingen van Neochiienia jussieui en Ferocactus schwarzii.
nr. 10. Lanssens bespreekt Echinocereus floresii en Bergerocactus emoryi Het artikel van 
Eggli uit de KuaS over het geslacht Turbinicarpus, inclusief een determineersleutel, werd ver
taald en afgedrukt. Hovens gaat in op ziektebestrijding.
nr. 11. Lambert zet zijn serie voort over bloemen, vruchten en zaad van Gymnocaiyciums Nei- 
rinck bespreekt Hamatocactus setispinus en Lanssens Tillandsia brachycaulos 
nr. 12. De behandeling van importen wordt besproken. Bourdoux bespreekt Lophocereus 
mieckleyanus en Lanssens Tillandsia stricta  Lambert sluit zijn beschouwingen over het 
geslacht Gymnocalycium af met bespreking van de zaadvormen.

Excelsa nr. 11, Jaarboek van de Aloë, Cactus en Succulent Society of Zimbabwe 
1984, 61 pagina's
Corbett heeft een vrij uitvoerig opstel gemaakt over succulenten op postzegels. Kimberly be
schrijft het leven van Frederick Eyles (1 864-1 937), een pionier-botanicus in Zimbabwe.
Twee artikeltjes handelen over Adenium, inlandse naam Sabi Star. Mowbray vertelt hoe hij in
dertijd deze planten verzamelde en kweekte op zijn boerderij; Popiel vertelt over de herontdek
king van die planten op de boerderij.
Rowley gaat in op de huidige cultus rond caudiciforme planten. Kimberley bespreekt het em
bleem van de vereniging.
Popiel schrijft 1 7 pagina's vol over de belevenissen en ervaringen opgedaan tijdens de excursie 
die 1 6 leden van de vereniging in juni 1 983 door Kenia ondernamen. Dezelfde schrijfster vertelt 
haar ervaringen met het uitroeien van verwilderde sisal agaven.
McClymont bespreekt uitvoerig de bestrijding van ziekten, insecten etc. in aanplantingen van 
aloë's.



Hoya N ieuw sbrief nr. 3
Een inleidend woord over grootbladige, op Java voorkomende Hoya's gaat vooraf aan de be
schrijving van drie dezer Hoya's: H. polystachya, H. cinnamomifoHa en H. purpureo-fusca. 
Een volgend artikel behandelt de eerste notities over Ceropegia's en de geografische versprei
ding van de soorten. Onder het hoofd "Andere epifyten" aandacht voor twee wonderlijke cac
tussen: Deamia testudo en D. diabolica
Naar aanleiding van een onbekende Dischidia worden de Javaanse Dischidia's onder de loupe 
genomen. In het bestek van epifyten ook een artikel over het geslacht Nepenthes (bekerplanten) 
en een korte bijdrage over Utricularia

C actaceas y suculentas M exicanas jrg . 2 9  nr. 2 (19 8 4 )
Kohlmann en Sanchez-Colon hebben een studie gemaakt van de soortdichtheid van het geslacht 
Bursera in Mexico. Sanchez-Mejorada geeft een in memoriam Geraldine Lindsay, overleden 2 
dec. 1 983.
Bravo en Sanchez-Mejorada zijn toe aan hun 5e aflevering in de serie over cactussen in Midden- 
Amerika (14 pag ). Behandeld worden: Aporocactus (1 soort), Hylocereus (8 soorten), Wil- 
mattea (1 soort) en Weberocereus (4 soorten).

Cactaceas y suculentas M exicanas jrg . 2 9  nr. 3 (19 8 4 )
Hernandez en Otero geven een overzicht van de succulente plantenwereld van de Siërra Mixte- 
ca, Mexico, inclusief hun laatste ontdekkingen. Scheinvar stelt uitvoerig in woord en beeld de 
door haar in 1 974 beschreven Selenicereus rizzinii voor, een soort die voorkomt in Brazilië. 
Harnas gaat in op de teeltcondities voor Stenocereus griseus In hun overzicht der Midden- 
Amerikaanse cactussen beschrijven Bravo en Sanchez Mejorada de 1 0 aldaar voorkomende 
soorten uit het geslacht Selenicereus.

C actaceas y suculentas M exicanas jrg . 2 9  nr. 4  (19 8 4 )
Trujillo onderzocht de geografische en ecologische verspreiding van Echinocactus platyacan- 
thus en doet daar verslag van. Lopresti verhaalt over het vinden van Corypbantha robbinsorum 
in Mexico. Sanchez-Mejorada bespreekt de botanische tuin van Forth Worth, Texas, die in 1 983 
geopend werd.
De serie over Midden-Amerikaanse cactussen is aan aflevering 7 toe. Bravo en Sanchez- 
Mejorada beschrijven in deze aflevering Cryptocereus (1 soort) en Werckleocereus (3 soorten 
en 1 variëteit).

Kaktusy jrg . 2 0  nr. 5 (1 9 8 4 )
Schütz stelt in woord en beeld Gymnocalycium oenanthemum voor. Slaba sluit zijn artikel over 
het Gymnocalycium hybopleurum-comp\ex af. Riha en Kral beschouwen Acanthocalycium  en 
in 't bijzonder A. variiflorum, Ullmann doet hetzelfde met Soehrensia en S. bruchii Stuchlik 
bespreekt N. muegelianus in relatie tot zijn naaste verwanten.
Sedivy bespreekt het Escobaria wV/paza-complex, somt alle vormen op en duidt de versprei
dingsgebieden aan op een kaart. Stuchlik schrijft over een constante, afwijkende vorm van Tur- 
binicarpus schmiedickeanus Polok bespreekt boomschors als substraat. Moucka gaat in op en
kele aspecten van onze liefhebberij. Een in memoriam Arnost Janousek. Riha en Subik sluiten dit 
nummer af met een verhaal over Cieistocactus grossei

Kaktusy jrg . 2 0  nr. 6 (19 8 4 )
J. Gloser levert een verhaal bij de voorplaat, die Aloinopsis luckhoffii voorstelt. J. Riha gaat in 
op de cultuur en verwantschap van een Mammillaria gevonden bij Guanajuato, Mexico en eerder 
voorgesteld in K.u.a.S. 1 983, p. 208. Stuchlik onderwerpt Notocactus eugeniae aan een na
dere beschouwing, Sida bespreekt Echinopsis ayopayana en Hovorka Rebutia kupperiana v. 
spiniflora. Riha en Subik breken een lans voor het geslacht Arequipa
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De cactusvegetatie  rond de stad Arequipa

F. VANDENBROECK

Arequipa, ook genoemd "la ciudad blanca" (de witte stad), ligt in het zuid
westen van Peru en is de op één na grootste stad van het land. Ze ligt op 
2800 m hoogte aan de westzijde van de westelijke Andesketen. Vanuit het 
oosten is zij te bereiken via passen die een stuk boven de 4000 m liggen. 
Zoals bekend is het gebied ten westen van de Andes in Peru en Noord-Chili 
uiterst dor en bestaat het voor een groot deel uit nevelwoestijn. Deze nevel 
(de bekende "garua") die o.a. veroorzaakt wordt door de koude Plumboldt- 
zeestroming, heeft hier zijn hoogtegrens tussen 800 en 1 000 meter. Erbo
ven, tot de grens van de zomerregens op zowat 3000 meter, liggen streken 
met een nagenoeg altijd blauwe hemel maar van een ongekende dorheid. 
Wanneer men Arequipa vanuit het westen, dus vanaf de kust, benadert, 
reist men door gebieden die nagenoeg volkomen ontdaan zijn van elke plan
tengroei. Binnen de garuagrens vindt men nog Flaageocereus, Loxanthoce- 
reus, Islaya en Tillandsia's; daarbuiten zijn er echter nog slechts zand, gips 
en rotsen die vaak de vreemdsoortigste pasteltinten aannemen. Slechts zel
den onderbreekt de groene vlek van een door irrigatie moeizaam in stand ge
houden oase de eentonigheid.
Arequipa is in feite een oase-stad in een breed dal dat door irrigatie en zeer 
kortstondige zomerregens (in december en januari) groen wordt gehouden. 
De stad geniet van een heerlijk klimaat: meer dan driehonderd dagen zonne
schijn per jaar, een frisse droge berglucht en temperaturen die niet te ex
treem worden (tussen 1 0 en 25°). Plet water van de omringende sneeuw
toppen wordt oordeelkundig gekanaliseerd en maakt een bepaalde vorm van 
landbouw en veeteelt mogelijk. Plet stadsbeeld wordt trouwens schitterend 
beheerst door de silhouetten der besneeuwde vulkanen Misti en Chachani. 
Zodra men echter de stad verlaat is het overal dorheid en verlatenheid die je 
tegemoet komen. Als plantenliefhebber kan men er evenwel merkwaardige 
planten vinden die in sommige gevallen endemisch zijn voor het gebied. 
Een der interessantste cactusgeslachten die er voorkomen is uiteraard Are
quipa Br. et R., zo genoemd omdat de planten oorspronkelijk in de nabije 
omgeving van de stad werden gevonden. De mooiste groeiplaatsen troffen 
wij aan op dorre, stenige hellingen nabij Bano de Jesus, een armoedige ne
derzetting aan de rand van de stad, waar de planten op het tijdstip van ons 
bezoek in volle bloei stonden. Plet ging hier om de soort Arequipa rettigii 
(Quehl) Oehme. Plet zijn grijzige, woest bedoornde planten, die vanaf de bo
dem spruitend kort zuilvormig (dikte 8 cm, lengte tot 40 cm) opgroeien en 
daarbij vaak half gaan liggen. De tot 7 cm lange, buisvormige, karmijnrode 
bloemen met zygomorfe bloemkroon verschijnen op de kop van de plant. De 
habitus van de verschillende planten op deze groeiplaats was tamelijk een
vormig. Merkbare verschillen doken slechts op wanneer men andere groei
plaatsen opzocht: de planten waren dan vaak meer gedrongen en/of voor
zien van een meer robuuste bedoorning.
Backeberg onderscheidt binnen het geslacht Arequipa acht soorten, die 
door Ritter tot drie teruggebracht werden. Twee daarvan, A. hempeiiana 
(Guerke) Oehme en A. spinosissima Ritt. komen niet in de omgeving van de 
stad Arequipa voor. Ritter neemt dus aan dat slechts één soort rond de stad 
zou voorkomen, namelijk de reeds vermelde A. rettigii. In 1 956 werd door 
Rauh en Backeberg A. erectocylindrica beschreven die in hetzelfde gebied 
als Arequipa rettigii zou voorkomen. De planten worden beschreven als kor-



Arequipa rettigii op de groeiplaats bij Bano de Jesus

ter zuilvormig, niet liggend maar rechtop groeiend en sterker bedoornd. Wij 
hebben op verschillende plaatsen zulke planten gezien. De vraag doet zich 
hier dan weer voor of het een aparte soort of variëteit betreft dan wel of het 
hier gaat om aan de standplaats aangepaste vormen van A. rettigii. Ritter er
kent A. erectocylindrica zelfs niet als een vorm, Krainz geeft hem de status 
van variëteit. Men kan stellen dat ae planten over het algemeen per stand
plaats een nogal afwijkende habitus vertonen, wat er op zou wijzen dat ze 
een relatief grote variatiebreedte bezitten, variatie die in hoofdzaak bepaald 
wordt door de omstandigheden van de standplaats.
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Typische zygomorfe bloeiwijze Browningia candelaris
van Arequipa rettigii Foto's van de schrijver

In de onmiddellijke omgeving van de boven vermelde groeiplaatsen bij Bano 
de Jesus troffen we mooie bestanden aan van Corryocactus brevistylus 
(K. Sch.) Br. et R. Deze frisgroene planten vertakken zich vanaf de bodem 
en bereikten ter plaatse een hoogte van zowat twee meter. C. brevistylus 
behoort tot de groter wordende Corryocactus-soorten en zijn verspreidings
gebied reikt tot in Noord-Chili. De kleinere soorten van deze plantengroep 
worden door sommige auteurs bij het geslacht Erdisia Br. et R. gerang
schikt. C. brevistylus vertoont zes tot acht stompe ribben met grijsviltige are- 
olen en lange, rechte, zwarte, later grijze doorns. Ook een kleine 
Corryocactus^oort groeide hier: C. aureus (Meyen) Hutch. (synoniem Erdi
sia meyenii Br. et R.). De planten waren op het tijdstip van ons bezoek dui
delijk in rusttoestand. Deze korte, tot 1 2 cm lange, slanke zuiltjes waren al
lemaal bruinrood aangelopen. Sommige onder hen droegen indrukwekken
de, bruine, bolvormige zaadbessen. Een eigenaardigheid van deze planten is 
dat ze onderaardse wortelstokken vormen waarlangs zij zich vegetatief kun
nen voortplanten. Het vormen van wortelstokken of rhizomen is een bij vele 
plantenfamilies gewoon verschijnsel dat echter bij de Cactaceae heel uitzon
derlijk is. Rauh meent dat de bovenaardse of zichtbare delen van de plant 
slechts een kort bestaan beschoren is; na de vruchtzetting zouden ze name
lijk afsterven, terwijl in het volgende groeiseizoen vanuit de wortelstok nieu
we groene plantelichamen zouden ontstaan. Ritter vermeldt het bestaan van 
wortelstokken, doch geeft verder geen aanduidingen omtrent de levens
cyclus van de plant. De uitgesproken bruinrode kleur van de bovenaardse 
plantelichamen na de vruchtzetting kan een aanwijzing zijn van een inzet
tend afstervingsproces. Noodzakelijk is dit echter niet daar de roodkleuring, 
veroorzaakt door anthocyaan, een kleurstof in de plantecellen die de blad-
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groenkorrels tegen overmatig licht beschermt, bij succulenten in rust
toestand een veel voorkomend verschijnsel is. C. aureus bezit 7 of 8 uit
gesproken ribben en stevige, donkergekleurde doorns, een tiental rand- 
doorns en 1 a 2 lange middendoorns. De mooiste groeiplaatsen van deze 
plant vonden we bij Yura, een oase met thermische bronnen op 30 km van 
Arequipa.
Een bizarre verschijning is de in hogere zones (rond 3000 m) voorkomende 
Browningia candelaris (Meyen) Br. et R. Deze zuilcactus met zijn kale, ro
zetvormig uitgespreide of neerhangende armen en rolronde, ruw bedoornde 
stam vormt op de dorre bergflanken een zonderling silhouet. De afzonderlij
ke planten komen vaak nogal geïsoleerd voor: tussen twee individuen is 
veelal een grote afstand. De plant wordt in haar groei gekenmerkt door een 
opvallend dimorfisme. Tijdens het jeugdstadium groeit ze onvertakt op tot 
een 2 a 3 meter hoge, ruig bedoornde zuil, waarna opeens geen doorns 
meer gevormd worden. De plant groeit doornloos verder, waarbij enkel nog 
wat korte, borstelige haren gevormd worden en zij gaat zich rozetvormig 
vertakken. De doornloze leden vormen aldus het vruchtbare gedeelte van de 
plant en kunnen als zodanig vergeleken worden met het cephalium van een 
Melocactus dat, zoals bekend, ook slechts na het doorlopen van een 
jeugdstadium verschijnt. Rauh wijst erop dat deze vruchtbare leden zich 
noch laten bewortelen noch laten enten. De grillige groeiwijze van deze le
den verklaart het werkelijk zonderling uiterlijk van deze planten: de rozetten 
bestaan inderdaad uit zowel neerhangende als schuin omhoog groeiende le
den. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich, naar het zuiden toe, 
tot de uiterst noordelijke gebieden van Chili uit. De planten zijn hier meer ge
drongen en de stammen zijn opvallend dichter bedoornd. Vermoedelijk 
speelt het extremere klimaat in de Chileense gebieden hier een rol.

(slot volgt)
Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen

M esem bryanthem aceae (XLVII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

75. Mestoklema N E Brown
(Afgeleid van mestos = vol en klema = takje; vol met kleine takjes.)

Dit kleine Mesem-geslacht omvat een 7-tal soorten die in grootte nogal va
riëren. Er zijn plantjes bij die niet hoger worden dan 5 cm, andere worden 
wel zo'n halve meter. De grote soorten groeien, zoals zovele struikmesems, 
uit tot tamelijk wilde bossen waaraan het snoeimes regelmatig te pas moet 
komen om ze in toom te houden en in een vorm te houden die het aanzien 
waard is. De kleinere soorten, waarvan M. macrorhizum de bekendste is, 
vormen al snel mooie, gedrongen dwergstruikjes. De bloei is, mede door de 
vertakte bloeiwijze, zeer uitbundig en in de bloeitijd is vooral M. macrorhi
zum overdekt met kleine witte bloempjes. Na de bloei blijven de bloeisten- 
geltjes als harde steeltjes aan de plant achter. Dit is ook het geval met de 
korte takjes, na het afvallen der blaadjes. Zowel de achterblijvende 
bloeisteeltjes als de takjes verkleuren na enige tijd bleekgrijs. De talrijke, 
overstaande blaadjes zijn fijn papilleus, soms zwak behaard. Alle soorten 
hebben een stevige, verdikte hoofdwortel; het meest sprekend is dit bij M. 
tuberosum Deze plant bezit, zoals de naam al doet vermoeden, duidelijke



De zaaddoos van Mestoklema macrorhizum, links gesloten, rechts open Foto’s: C. Bakelaar

wortelknollen. In de Oranje Vrijstaat is de plant bekend onder de naam 
"Donkie vijgie" omdat ezels de knollen met hun hoeven uit de grond krab
ben.
De vermeerdering geschiedt door zaaien of afstekken en dit levert geen enkel 
probleem op.
's Zomers kunnen de plantjes buiten gekweekt worden op een zonnig plekje 
in de tuin of op het balkon. Zelfs op een zonnige vensterbank kunnen fraaie 
exemplaren gekweekt worden, 's Winters dienen Mestoklema's droog en 
koel gehouden te worden. Gezaaide planten kunnen reeds in het tweede jaar 
bloeien, al zal dat de eerste keer nog niet zó rijk zijn.
Zoals bekend komt verreweg het merendeel der Mesems uit Zuid-Afrika en 
Namibië. Zo ook de Mestoklema's, die een groot verspreidingsgebied heb
ben in de Kaapprovincie, Oranje Vrijstaat en Namibië. Mestoklema macro
rhizum vormt daarop echter een uitzondering. Deze soort is afkomstig van 
het eiland Réunion, een eiland behorend tot de Maskaren, een eilanden
groepje dat ongeveer 7 50 km ten oosten van Madagascar in de Indische 
Oceaan ligt.
Behalve de twee reeds genoemde soorten zijn in dit geslacht nog 5 soorten 
begrepen. Zover ons bekend is wordt alleen ook nog wel eens zaad aange
boden van M. arboriforme Dit is een grove, struikvormige plant met een 
boomachtig aanzien en zware wortelstokken. Bij dit opstel over Mestoklema 
deze keer geen afbeelding van een plant uit dit geslacht, doch een foto van 
de gesloten en geopende zaaddozen. Het zal u opgevallen zijn dat we wel 
meer afbeeldingen van de merkwaardige doosvruchten of capsules van Me- 
sembryanthemaceae bij de artikelen plaatsten. Als men zich verdiept in de 
bouw van deze zaaddozen, ontdekt men steeds weer hoe "vernuftig" deze 
onderdelen van het voortplantingsmechanisme van de planten uit deze 
groep in elkaar zitten. De eerlijkheid gebiedt ons op te merken dat het een 
heel moeilijke materie is, waarvan nog lang niet alle geheimen bekend zijn. 
Interessant is het zeker en we willen u er graag zo nu en dan iets van laten 
zien.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht 

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge
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Braziliaanse M elocactussen met een HU-nummer (X)

GEERT EERKENS 

HU 446
Deze soort is beschreven als Melocactus securituberculatus Buin. & Bred. 
in Cact. Succ. J. (US) 1 976, p. 38-41. Het is een moeilijk te kweken 
plant, die bij mij helaas verloren is gegaan. Een plant met korte gebogen 
dorens en een opvallende, vreemde groene kleur. Habitat in de omgeving 
van luiu op een geïsoleerde standplaats in zuidwest Bahia.
HU 450
Melocactus axiniphorus Buin. & Bred. is gepubliceerd in Succulenta 
1 976, p. 1 94-1 97. De naam slaat op de sterk bijlvormige verhoging tus
sen de areolen. De soort vertoont veel overeenkomst met M. concinnus 
HU 214. De planten worden echter veel groter, de bloemen, vruchten en 
zaden zijn eveneens verschillend. Habitat bij Vitoria de Conquista, Bahia op 
1000-1200 m hoogte, samengroeiend met M. conoideus.
HU 456
Deze soort werd beschreven als Melocactus warasii Pereira & Bueneker in 
Bradea 1977, p. 213-214 met nog een afbeelding en tekening op p. 
215. Een Duitse vertaling geeft Braun in K.u.a.S. 1 983 p. 158.
Het is een blauwe plant met donkere sterk gebogen bedoorning. De plan
ten kunnen wel 50 cm hoog worden bij een diameter van ruim 20 cm! En 
dan nog een cephalium dat ook nog eens een 30 cm lang kan worden. 
Aanvankelijk dacht men met een reuzevorm van M. azureus te maken te 
hebben, vandaar ook de nog wel voorkomende naam M. azureus var. gi- 
ganteus. De bloemen, vruchten en zaden van deze zelfsteriele soort ver
schillen echter van M. azureus. Habitat bij Bom Jesus de Lapa, Bahia. 
Deze Melocactus warasii kan hier en daar ook voorkomen onder nummer 
W 28, welk nummer echter ook gebruikt werd voor een Discocactus. 
Bradea is het bulletin van het Herbarium Bradeanum, Rio de Janeiro, 
waarin een enkele maal ook een cactus wordt beschreven.
HU 463
Een niet beschreven soort. Het zijn kleine, donkergroene planten met 
korte, kromme, 2 cm lange dorens, zwart van kleur. Oudere dorens zijn don
kergrijs. De bloem is intens rood. Een goede soort, die vaak verward wordt 
met M. zehntneri. Habitat in het noordelijke deel van de Chapada de Dia- 
mantina, Minas Gerais op een hoogte van 950 m, alwaar hij samengroeit 
met Micranthocereus violaciflorus Buin. & Bred. HU 27 5.
HU 464
Deze iets cylindervormig groeiende soort is niet beschreven. De bedoorning 
is scherp en dicht, nog zwaarder dan die van M. rubrisaetosus HU 137. De 
kleur van de bedoorning is roodbruinviolet. Het lijkt een variëteit te zijn van M. 
rubrisaetosus. De vindplaats is gelegen 30 km ten noorden van Itabiraba.

HU 465
Een mij onbekende soort, afkomstig uit de omgeving van Calderao.

HU 466
Een mij eveneens onbekende soort uit de Serra Piaui.

Tamanredjo, district Commewyne, Suriname (wordt vervolgd)



Me/ocactus axiniphorus HU 450

Foto L. Bercht

Overige foto's:
A. Buining

Me/ocactus warasii op de 
groeiplaats. Foto P. Braun

Me/ocactus spec. HU 465 op de groeiplaats
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Me/ocactus spec. HU 464

Melocactus spec. HU 463

Me/ocactus spec. HU 466
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W aar gaan w ij naar toe?

P. VAN VEEN

In "Succulenta”  van augustus 1984, pag. 178 e.v. trof ik een nieuwbe- 
schrijving aan van een plant met de fraaie naam Micranthocereus uilianus. 
Aan deze nieuwbeschrijving zijn de namen verbonden van de heren C.A.L. 
Bercht en A.J. Brederoo, die zich, gezien de gehele opzet van dit artikel, 
veel moeite getroost hebben om een nauwkeurige beschrijving vast te leg
gen. Voor de vele foto's en detailtekeningen kunnen wij de auteurs slechts 
zeer erkentelijk zijn.
Na lezing van deze publicatie bleven bij mij echter nog een paar punten han
gen, die leidden tot de titel van deze aantekening. In de inleiding wordt b.v. 
vermeld, dat het taxon (van deze plant?) is vernoemd naar de heer G.E.M. 
Uil uit Bemmel. Het taxon is op zichzelf een mooi en indrukwekkend woord, 
doch mijn kennis van het oude Grieks is te gering om direct te begrijpen, wat 
hiermede wordt bedoeld. De grote van Dale (1 Oe druk, 1 976), hiervoor ge
raadpleegd, vermeldt, dat het taxon (mv. taxa) een door (Prof.) H.J. Lam in
gevoerde samenvattende naam is voor categorieën als variëteit, soort, 
geslacht, familie enz. In aansluiting hierop is de taxonomie, de leer der taxa, 
de leer van de biologische systematiek. Is het dan juist, dat we hier praten 
over het taxon van een plant? Wie het weet, mag het zeggen!1)
Voorts moet mij van het hart, dat de benaming uilianus naar mijn mening 
erg ongelukkig is gekozen. Met alle waardering voor het vele werk, dat door 
ons lid van verdienste, de heer Uil, is verricht, moge ik vaststellen, dat zijn 
naam in het Latijn niet thuishoort en niet uitspreekbaar is. Wat zal een taxo- 
noom, die b.v. over 50 jaar vanuit Argentinië of Spanje teruggrijpt op de 
oorspronkelijke Latijnse beschrijving, denken van een naam, waar hij geen 
touw aan kan vastknopen?2)
En tenslotte nog een punt, last but not least, waar ik levensgrote vraagte
kens bij zet. Dit is het betreffende punt: Was deze nieuwbeschrijving nodig 
en verantwoord? De schrijvers vermelden zelf, dat uit de aantekeningen van 
Buining, de vinder van deze plant, blijkt, dat hij twijfelde tussen de status 
van een aparte soort of een variëteit van M. flaviflorus. Bercht en Brederoo 
hebben "gekozen voor de soort-rang voor HU 4 3 9 " .3) Zij zijn er zich van 
bewust, dat een nader (veld)onderzoek kan uitwijzen, dat M. uilianus en M. 
flaviflorus slechts variëteiten van dezelfde soort zijn. De verschillen in het 
tabellarisch overzicht zijn zo verschrikkelijk klein, dat hieruit m.i. geen con
clusies kunnen worden getrokken. Als we een uitvoerige beschrijving van 
een paardebloem maken, die van de vette klei in Noord-Groningen afkomstig 
is en daarnaast een exemplaar beschrijven, dat op droge zandgronden 
groeit, dan wijst een vergelijk in eerste instantie eveneens op grote verschil
len, doch het blijft dezelfde soort: Taraxacum officinale 4)
Door reeds nu een aparte soortbeschrijving te geven, speelt men wel in de 
kaart van de negotie, want deze naam is er nooit meer uit te branden en de 
handelaren zullen over enige jaren ongetwijfeld zaden aanbieden van de 
soort Micranthocereus uilianus Bred. & Bercht (nieuwe soort).5) De geïnte
resseerde leek - en dat is het gros van onze leden - zal ernaar streven om 
weer een nieuwe soort aan zijn verzameling toe te voegen. Nogmaals, le
zers, stel ik de vraag: Waar gaan wij naar toe?

de Gast, 33a, 9801 AB Zuidhorn
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Opmerkingen van de redactie:
1. Het woord taxon wordt in de biologie gebruikt voor een groep planten of dieren met bepaal
de kenmerken zonder daarmee aan te willen geven welke rangorde die groep toegedacht moet 
worden. De taxonomie houdt zich dan ook als wetenschap bezig met het (in de opvattingen van 
de wetenschapper! op de juiste plaats onderbrengen van een taxon. Aardige literatuur voor de 
geïnteresseerde liefhebber is het boekje van Jeffrey, An introduction to plant taxonomy. Ook 
het artikel "W hat is a species?" in Cact. Succ. J. Gr.Br. 1 977, p. 30 is aan te bevelen. Waar 
een taal botst met wetenschap blijkt mooi uit het woord soort dat geheel andere begrenzingen 
heeft dan het biologische begrip soort.
2. Zeer veel plantennamen die niet van persoonsnamen zijn afgeleid, zijn afgeleid van Latijnse 
begrippen of van verlatijnste Griekse begrippen. Men denke bijv. aan de woorden spina en can
thus; beide betekenen doorn, de eerste komt uit het Latijn, de tweede is uit het Grieks afgeleid. 
Met het vernoemen van een plant naar een persoon wordt deze om bepaalde redenen geëerd. 
De redenen staan meestal bij de officiële beschrijving vermeld. Of de naam van de persoon, 
maar het kan ook een naam zijn afgeleid van de vindplaats e.d., al dan niet uitspreekbaar is voor 
een ander, is hierbij van geen enkel belang. In feite wordt elke persoonsnaam die als zodanig 
gebruikt wordt, qua uitspraak verkracht. Een leuk voorbeeld over uitspraak: Salm-Dyck. Moeten 
we de " y "  uitspreken als een " i j "  of als een "u u "  zoals dat in 't Duits gebeurt of als een ” ie" 
zoals in 't Frans. Salm-Dyck was een Duitser, die veel in het Frans publiceerde. En hoe denkt 
men "w righ tii" uit te spreken zonder grondige voorkennis van het Engels, waarbij nog komt dat 
het Latijn geen " w "  kent? Ook zullen Engelstalige personen de naam van de plant vernoemd 
naar een naamgenoot van de auteur uitspreken met een ie-klank i.p.v. een ee-klank.
In "W at betekent die naam" zegt Theunissen, dat dit soort van namen uitgesproken moeten 
worden zoals ze in hun eigen taal uitgesproken worden. De geïnteresseerde lezer zal dan terug
grijpen op de oorspronkelijke tekst van de nieuwbeschrijving en ziet daarin van uit welk taalge
bied is geschreven. Zo kan hij achterhalen wat de beste uitspraak is van de plantaanduiding. 
Om zelf op te zoeken, is Pilosocereus bradei nu vernoemd naar een Duitser of naar een En
gelstalig persoon, hetgeen zeer veel uitmaakt voor de uitspraak van de naam. Ook leuke namen 
voor uitspraak zijn bijv. huajuapensis, macdougalii en huitzilopochtlii.
3. De scheiding tussen soort en variëteit is altijd al een strijdpunt tussen taxonomen geweest. 
Of een taxon een soort dan wel een variëteit is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag 
welk gewicht men toekent aan de geconstateerde verschillen. Als iemand daarover een oordeel 
wil vellen, dient hij terdege op de hoogte te zijn van de belangrijkheid der verschillen. Een voor
beeld?
Koolstofroet, norit en diamant zijn chemisch gezien alle opgebouwd uit hetzelfde element 
koolstof. Er zijn dus andere belangrijke criteria die diamant duurder maken dan norit.
Maar terug naar de planten. Door planten onder dezelfde omstandigheden te kweken worden 
verschillen die enkel door de biotoop veroorzaakt worden, geëlimineerd. De overblijvende ver
schillen moeten dan op hun waarde beoordeeld worden.
Met de opmerking over de vraag of M. uilianus de status van soort dan wel variëteit toekomt, 
hebben de auteurs enkel willen aangeven dat zij dat thans nog niet kunnen overzien, maar wel 
dat het taxon tenminste de rang van variëteit toekomt. Zo'n stellingname had ook Buining bij al 
zijn nieuwbeschrijvingen; het beschrijven van variëteiten was hem trouwens vrijwel vreemd en 
waar hij het toch deed - Gymnocalycium horstii var. buenekeri - is later de onjuistheid ervan ge
bleken.
4. De gedachte dat alle paardebloemen in ons land tot één soort zouden behoren zal weinig bo
tanici aanspreken. In de Flora van Nederland (Heukels-van Ooststroom, 1 9e druk, 1 977) wor
den 28 soorten genoemd, met de opmerking dat er nog tientallen andere zijn!
5. Het is onterecht de auteurs van de nieuwbeschrijving te betichten van het in de kaart spelen 
van de handel. Het is beter een plant van een officiële naam te voorzien dan van een provisori
sche (waaronder ook in feite de veldnummers è la HU vallen) die later niet als officieel wordt 
overgenomen. De geïnteresseerde liefhebber en wetenschapper zal zeker bijhouden wat bij wat 
hoort, alhoewel dat soms een probleem is. Als voorbeeld: Floribunda pusilliflora is beschreven 
door Ritter, maar hij vermeldt niet dat HU 400 dezelfde soort is (Ritter beeldde trouwens niet 
zijn planten af maar de planten gevonden onder HU 400).
Of wat denkt men ervan dat bij een bepaald veldnummer een (oude) naam komt te staan, de 
betreffende persoon later onderkent dat hij mis zat en er een andere naam bij zet. Zaad af
komstig van planten met hetzelfde veldnummer (maar dat nummer wordt vaak weggelaten) 
komt onder twee verschillende namen in de handel.
Ook nog een aardige: Melocactus spec. HU 1 22 kwam onder de provisorische naam M. saxi- 
cola in de handel en wordt nog steeds onder die naam verhandeld. Daarnaast wordt de soort 
ook gebracht onder de naam M. mulequensis, haar officiële naam. Onlangs is officieel beschre
ven M. saxicola, die niets uitstaande heeft met de Melocactus HU 122. Juist daar kan men zich 
afvragen: "W aar gaan we naar toe?".
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N IEUW BESCHRIJVING

Sulcorebutia unguispina Rausch spec. nov.

W. RAUSCH
Simplex, plane-globosa, ad 50 mm diametiens, radice rapiformi; costis ad 1 8, spiraliter tortis, in 
gibberes 1 0 mm longos oblique dissectis, fusco-viridibus, sulcis fusco-violacea-suffusis; areolis 
ovalibus ad sulcatis, 3 mm longis, albo-tomentosis; aculeis marginalibus 1 0-1 2, pare superiore 
et 1 deorsum directo robustissimis, ad 1 0 mm longis, subulatis, accumbentibus, arcuatis et in
ter se contextis, ochraceis ad clare-fuscis; aculeo centrali 0-1, subulato, patente, ad 10 mm 
longo. Floribus, fructu, seminibus Weingartiae (Sulcorebutiae) purpureae Donald modo.
Patria: Bolivia, Cochabamba, Rumimokho, 2 .900  m ait.
Typus: Rausch 731, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Beschrijving:
Lichaam afgeplat bolvormig, tot 50 mm diameter, met een peenwortel. 
Ribben tot 18, spiraalvormig, verdeeld in 10 mm lange knobbels, bruin
groen, in de groeven bruinviolet gekleurd.
Areolen ovaal tot groefvormig, 3 mm lang, met wit wolvilt.
Randdorens 10-12, priemend, aanliggend, gebogen en met elkaar ver
vlochten, de ene naar boven gerichte doren en het bovenste dorenpaar zijn 
het krachtigst, tot 1 0 mm lang, okergeel tot lichtbruin; middendorens 0-1, 
priemend, afstaand, tot 10 mm lang.
Bloem, vrucht en zaad gelijk aan die van Weingartia (Sulcorebutia) purpurea 
Donald.
Groeiplaats Rumimokho, staat Cochabamba, Bolivia op 2.900 m hoogte. 
Type verzameld onder nummer Rausch 731 en gedeponeerd in de Stadti- 
sche Sukkulentensammlung van Zürich.

In 1 965 trok ik te zamen met mijn begeleider en vriend Ernst Markus door 
de bergen tussen Vila Vila en de Rio Caine in Bolivia. Op de hoge passen die 
leiden naar de rivier, groeit een Lobivia, L. acanthoplegma of L. oligotricha. 
Toen we daar waren, bloeiden de planten niet. Ik zei tegen Markus dat ik 
geen planten meenam, daar ik al genoeg van die dingen had. Markus nam 
voor zichzelf twee planten mee.
Op een dag kwam hij zeer opgewonden bij me thuis en zei: "Die Lobivia's 
van de Rio Caine zijn roodbloeiende Weingartia's!" Helaas waren de planten 
door de lange bootreis zo verzwakt, dat ze vrijwel direct na de bloei dood 
gingen; zaden konden derhalve niet bemachtigd worden.
Later zag ik dergelijke planten ook in de verzameling van Vasquez. De plan
ten waren afkomstig van Dr. Puna, die als tandarts werkzaam was op de 
mijn Asientos en daar verschillende planten verzamelde (Parodia punae). Ik 
ben naar dat gebied toegegaan en heb het afgezocht. De planten stonden in 
bloei en ik kon derhalve de bloemen ter plaatse bestuderen. Ik had de indruk 
dat de bloemen korter dan breed waren en noemde de planten Sulcorebutia 
latiflora n.n. Door de verzamelactiviteiten van Lau kwamen deze planten in 
de verzamelingen en werden ze door Donald beschreven als Weingartia 
purpurea.
Op een latere reis kwam ik tot bij Molineros. De planten die hier in de hoger 
gelegen gebieden groeien, zijn alleen iets kleiner, een verschil dat later in de 
cultuur verdween. Zo kunnen we het volgende stellen: op de bergrug ten 
noorden van de Rio Caine vanaf de hoogte Vila Vila via de mijn Asientos tot 
Molineros komt slechts één soort voor en wel Weingartia (Sulcorebutia) 
purpurea Donald.
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VERENIGINGSNIEUWS JUNI 1985
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta".
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1. Het boek Discocactus door A.F.H. Buining

Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto's, 84 zwart/wit foto’s, 33 tekeningen, 6 landkaarten en twee determi- 
neersleutels. Nog slechts voorradig in de Duitse en Engelse versie. Prijs /  30,- incl. verzendkosten.

2. Het boek Wat betekent die naam
Formaat 15,5 x 21,5 cm, 164 pagina's. Prijs per exemplaar f  12,50 + f  3,- verzendkosten.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het bedrag op girorekening 2845908 t.n.v. 
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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 t 4,50 per stuk).
002 Bewaarbanden voor Uw tijdschriften. (Een jaargang per band). Prijs f  16,- per stuk. (Bij 10 of meer 

stuks 1 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 wor

den voor f 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 f  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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Afdeling Amersfoort
24 juni: Sprekers uit eigen kring. Onderwerpen: Zelf bouwen van een kas

toegelicht met dia’s en chemische aspecten bij het kweken van succulen
ten.
Plaats: Gr. van Prinsterenschool, Verkeersweg 51, Harderwijk.

Afdeling Arnhem:
15 augustus: Zomervergadering bij dhr. Visser thuis. Plantenverloting. Inl. Mevr. E. van

Die-van Wijnen. Tel.: 08388-3579.

Afdeling Dordrecht:
4 juli: Euphorbia’s door Piet Kooyman.
1 augustus: Buitenvergadering bij Bongaards.

Afdeling Eindhoven:
1 juli: Een lezing door dhr. F. Noltee over vetplanten c.q. vetplanten.
5 augustus: Dhr. W. Sterk over succulente Pelargoniums. Dhr. J. van Dun met een le

zing ”Ook Orchideeën bij onze planten in de kas” .
Inl.: Mevr. v.d. Ven-van Gerwen. Tel.: 04905-1207.

Afdeling Gorinchem/Den Bosch:
8 juli: 2e deel Mexicoreis Chel Jamin.

Inl.: Ch. Jamin. Tel.: 04199-3856.

Afdeling Gouda:
20 juni: Lezing door dhr. L. v.d. Hoeven over Peru.

Plaats: ” Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afdeling Groningen:
20 juni: • Lezing door dhr. H. Bult over Sempervivum.

Inl.: W.M. de Boer, tel. 050-713714.

Afdeling Rijn en Delftland/Succulenta Den Haag:
27 juni: Forum/informatieavond door en voor de leden over enten, zaaien, pot

grond enz.
Plaats: Kleindierencentrum, Marie Heinenweg 15, Den Haag. Ingang Zui- 
derpark a/d Loevensteinlaan t/o  de Hengelolaan.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken
Literatuurvrienden opgelet: Laatste mogelijkheid.
BACKEBERG/DIE CACTACEAE, banden 1-6, nauwkeurige herdruk met verbeterde kleurenafdrukken. De voorinschrij
ving van de 6-bandige nadruk van het bekende standaardwerk loopt ot 30.06.85. Bij afname van de 6 banden bespaart 
U DM 236,-- t.o.v. de latere prijs. Wij verlichten U eventueel de aanschaf van het complete werk door een gunstige één 
voor één levering. Nieuwe kleurenfolder en bestelformulier gratis.
HOBBY-BIBLIOTHEEK KAKTEEN 1985, onze nieuwe boekenlijst bevat nu van iedere aangeboden tite l een uitgebrei
de inhoudsbeschrijving en biedt daarmee aan literatuurvrienden meer dan iedere andere boekenlijst. U kunt zich nu 
vooral in alle rust oriënteren welk boek voor U het beste is. Bovendien zijn meerdere nieuwe boeken en titels nieuw in 
het programma opgenomen.
ANTIQUARISCHE LISTE 11, KAKTEEN-SUKKULENTEN met meer dan 500 posities biedt deze lijst momenteel het 
grootste aanbod van antieke succulentenliteratuur. Talrijke nederlandse tite ls en vele jaargangen van Succulenta 
bevinden zich daarbij.
SCHUMANN, Karl: GESAMTBESCHREIBUNG DER KAKTEEN (Monographia Cactacearum), 2e druk, Berlijn 1903. 
Een mooie nauwkeurige nieuwdruk in leder, in een kleine oplage, is direct leverbaar. Prijs DM 265,-- plus porto.

JÖRG Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Afd. IJsselstreek:
21 juni: Ruil- en praatavond bij de fam. Masman te Zuna.

InI.: Mevr. Lucas Hermsen, tel. 05496-4128.

Afdeling Zeeland:
28 juni: Bijeenkomst met o.a. kwis, plantenverloting en enkele leden die hun

rrföoiste bloeiende planten meebrengen.
Plaats: Thomaskapel aan de Vrijlandstraat te Middelburg.

UITSLAG FOTO- EN DIAWEDSTRIJD BIJ GELEGENHEID VAN HET 25-JARIG BESTAAN 
VAN DE AFDELING GORINCHEM/DEN BOSCH.

Voor de aanvang van de algemene ledenvergadering op 4 mei j.l. zijn door de burgemees
ter van Werkendam, de heer Dorland, op zeer charmante en geestige wijze de prijzen 
uitgereikt welke door de jury bestaande uit de heren J. de Visser, de Boef en R. van 
Donkelaar jr. als volgt werden beoordeeld:
1e prijs foto’s: W. v. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3, Montfoort.
2e prijs foto’s: J. Zwart, Gasthuisweg 6, den Oever.
3e prijs foto’s: J. Biere, Haverschmidtstr. 45, den Haag.
1e prijs dia’s: J. Vrenken, Elandstr. 1, Volkel.
2e prijs dia’s: H. Haams, Eilenbergstr. 229, Tilburg.
3e prijs dia’s: M. Jamin, Jan Oomsstr. 6, Ammerzoden.

Voor de beste ingezonden foto/dia ontving de heer J. Vrenken de beker van de Rabobank 
terwijl de publieksprijs + aandenken Gemeente Werkendam in het bezit kwam van de heer 
J. Zwart.
Onze dank gaat uit naar de 11 foto en 16 dia-inzenders die het aandurfden mee te dingen. 
Jammer dat ± 2800 leden verstek lieten gaan maar die zijn zeker een volgende keer van de 
partij.

Chel Jamin, 
secr. afd. Gorinchem-den Bosch

Alles wat tot nu toe gezonden werd aan Mevr. J.M. Smit-Reesink, Prins Willem 
Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom, dient in het vervolg te worden geadresseerd 
aan:
De heer Fr. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Ledenadministratie 
vanaf 1 aug. 1985 eveneens Fr. v. Leeuwen.

Liefhebbers/sters.

KOM IN UW VAKANTIE ook eens langs bij CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD waar U vele 
zeldzame en oude cultuurplanten zult aantreffen.
Wij streven er naar steeds ± 1700 soorten en variëteiten in voorraad te hebben.

Van ma. t/m vr. is bezoek alleen mogelijk na een telefoontje vooraf.
Zaterdags zijn wij de gehele dag geopend.

Lakerveld 89, Lexmond tussen Lexmond en Meerkerk)

Telefoon 03474-1718
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CONTACTDAG ASCLEPIADACEA 1 SEPTEMBER 1985.

In aansluiting op de Cactusbeurs van het Oosten in Zutphen (30.8.1985) wordt op 1 sep
tember a.s. in Assen een contactdag voor kwekers (en belangstellenden) van Asclepia- 
daceae gehouden. Het doel van deze dag is, naast het uitwisselen van kennis d.m.v. een 
boeiend programma, vooral het leggen van contacten en het-geven van een mogelijkheid 
om interessante planten te ruilen of te verkopen.

Programma:
9.30-10.00 uur ontvangst in de "Kroezehof” .

10.00- 10.45 uur F.K.A. Noltee - Stapeliae van Noord-Jemen.
10.45-11.30 uur W. Manders - Bestuiving bij Stapeliae.
11.30- 11.50 uur A.C.J. Kroesen - Identiteit van Ceropegia juncea.
11.50-12.10 uur W. Bosma - Variabiliteit van Orbea variegata.
12.10-12.30 uur C. Knotters - Cultuur van Stapeliae.
12.30- 14.00 uur Lunch en gelegenheid tot ruilen en verkopen.
14.00- 16.00 uur Keuze uit een bezoek aan de collectie van A.H. Schans of S.R. Pottasch.
Plaats: Natuureducatief Centrum ” De Kroezehof” , Weth. Bergerweg 26, Assen.

Inlichtingen over bereikbaarheid: telefonisch bij C. Boele.
Kosten: ± f 12,-- p.p.
Opgave: Bij C. Boele (noodzakelijk i.v.m. middagprogramma). Vermeld a.u.b. of u de 

lunch wil gebruiken en of u i.v.m. vervoer zaterdagavond al wil komen. Overnach
ting geen probleem.

C. Boele, Schultestraat 68, 9406 NG Assen.
Tel.: 05920-40359. 

F.K.A. Noltee

M  VAN DER AUWERA
V n O V  Tuincenter

/r>
150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

Phyllo's Echeveria's Tel.: 3 888 88 16 
Plantenverkoop en bezoek verzameling Pierstraat 
97, 2838 Reet (op 500 m van tuincenter)
Open vanaf 12 maart tot oktober op di. 9-18 en 
za. 9-17 uur.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10 5973 NR LOTTUM TEL. 04763-1693

speciale kwekerij voor 
hobbyisten 8 verzamelaars

Geopend: van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 
13.00 tot 18.00 uur.

Ook verzenden is nu mogelijk!
Regelmatig aanvulling van interessante nieuwighe
den. Groot aanbod van zeldzame Braziliaanse soor
ten.
Permanente tentoonstelling grafische werken van 
Carla. Een geïllustreerde plantenlijst wordt U toe
gestuurd na overmaking van f 5,-- op giro 2999178.

SUCCULENTENTUI N

FAM. VAN DONKELAAR
Zaaisel mislukt?
Wij hebben nog zaden.
Vraagt onze gratis zaadlijst aan.

Laantje 1 Werkendam tel. 01835-1430

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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AANVULLING OP HET PROGRAMMA VAN DE EUROPESE LANDEN KONFERENTIE 1985.

Bij de lezingen dient nog te worden toegevoegd een voordracht van de heer Bercht, onze 
redakteur, over gymnocalyciums.
Wat de ruil- en verkoopbeurs betreft kan worden meegedeeld dat de liefhebbers hun 
planten in afzonderlijke lokaliteiten kunnen onderbrengen, gescheiden van de handelaars. 
Deze lokalen liggen in de direkte omgeving van de projektiezaal in het pyramidegebouw. 
Per lopende meter tafel is de huurprijs vastgesteld op 160 Bfrs., iemand die 2 meter wenst 
betaalt 300 Bfrs.
Vanaf de derde lopende meter betaalt de liefhebber echter 500 Bfr. en dat is de normale 
prijs die de handelaren betalen.
Betaling van het verschuldige bedrag is mogelijk vanaf 15 augustus a.s. op de post
rekening nr. 000-1475983-31 ten name van de heer Lanssens, Etienne-Henri, Bruggesteen- 
weg 98, B 8080 te Ruiselede in België, met vermelding van het aantal gewenste lopende 
meters. Zijn telefoonnummer is 051-688858.
In de verkoopruimten zal een kaart worden aangebracht met daarop vermeld de te ge
bruiken wisselkoersen, die door ieder dienen te worden gerespecteerd.

k a rlh e in z  u h lig  -  k a k te e n
0 5 3  K E R N E N  i.R . ( R o m m e ls h a u s e n )  \ J & ï 4

W .- D u i ts la n d  L IL IE N S T R . 5  ft%

C o p ia p o a  b a r q u i t e n s is
D M  D M

5 , -  - 6 ,- —
c o q u im b a n a 5 , - -  6 ,-
m o l l i c u la 5 , - -
p s e u d o c o q u im b a n a 5 , - -  1 0 , -

G y m n o c a ly c iu m  m ih a n o v ic h i i  v.
c h lo r o s t ic u m 5 ,--  6,--
p f la n z i i 4 , -  -

I s la y a  a t i c e n s is 5 ,- - -
L o b iv ia  s c o p a r ia 6 ,- -  7 ,-
C o n Q p h y tu m  e l is h a e 3 ,- - -

e l is h a e  v.
s p r in g b o k e n s e 3 , - -  4 , -
f ic i f o r m e  v . p la c t iu m 4, - -
t a y lo r ia n u m  v.
e rn ia n a 4 , - -
t r u n c a tu m  v.
b r e v itu b u m 4, -  -

C o ty le d o n  lu te is q u a m a ta 1 2 , - -  1 5 , -
P te r o d is c u s  a u r a n t ia c u s 1 4 ,-

IRIS

Tweemaandelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Irisvereniging. Met jaarlijks 

12 kleurenfoto’s en artikelen over 
andere zeldzame bol- en 

knolgewassen.
Int.: Vlaamse Irisvereniging,

Jozel Hendickxstraat 83,
2120 Schoten België.

Planten en Cactussenhandel 1

A. VAN ACHTHOVEN & ZN. B L A D K A K T U S

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

— B M i  1 B in n e n |a n d s e  e n  b u i t e n la n d s e

b o e k e n  s te e d s  v o o r ra d ig ,  
l  \  f  W i j  b e s te l le n  g ra a g  v o o r  U.

*  /  B I  l  )  V ra a g  o n z e  B la d k a k tu s ,  e e n
•  T  l i j s t  m e t  s u c c u le n te  l i t e r a t u u r

Singel-Bloemmarkt t/o  528 (Geelvink- 
steeg), Amsterdam. Tel.: na 18.0Ó uur 
020-101641.

N A T U U R  & B O E K  B a n k a s t r .  10

2 5 8 5  E N  ’s -G ra v e n h a g e  
te l .  0 7 0 -6 4 6 2 7 7
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LATHYRUS TENTOONSTELLING

Van 5 t/m  14 juli 1985 vindt in het prachtig gerestaureerde Kasteel Groeneveld te Baarn 
een grote tentoonstelling plaats van Lathyrus en andere bloemen, georganiseerd door de 
Ned. Lathyrus Vereniging.
Deafd. Gooi en Eemland van Succulenta zal aan deze tentoonstelling deelnemen met een 
inzending van cactussen en vetplanten. Tevens organiseren wij een propagandastand 
waarin ook verkoop van cactussen en vetplanten zal plaatsvinden tegen zeer schappelijke 
prijzen.

H.G. Krijnen, secr. 
Prof. Struyckenlaan 14, Baarn.

Tel.: 02154-18724.

EVENEMENTENKALENDER

29 juni:
4-14 juli:
24 augustus: 
31 augustus:
1 september:
7 september: 
21-22 sept.:
29 september:

5 oktober:

Cactusbeurs te Dordrecht. Info in het meinummer.
Lathyrustentoonstelling. Kasteel Groeneveld, Baarn. Info in dit nummer. 
Cactusbeurs West-Brabant. Info in het meinummer.
Cactusbeurs van het Oosten. Info in het meinummer.
Contactdag Asclepiadceae te Assen. Info in dit nummer.
Cactusbeurs Nijmegen. Info in het meinummer.
E.L.K. in de Hengelhoef te Houthalen. Info in het mei- en in dit nummer. 
Internationale Cactusbeurs van de vereniging Leuchtenbergia te Smilde, 
België. Info: Frans Hofkens, St. Jobse steenweg 93, B-2130 Brasschaat. 
Cactusbeurs teZuidlaren. Info P. van Veen, tel.: 05940-2166.

Op vrijdag 28 juni om 19.30 uur houdt de heer Stefan Schatzl een lezing met als titel 
"Mexico: Als Pflanzensammler unterwegs” . De voordracht wordt gehouden in het ge
bouw van de kanovereniging De Viking, Vikingweg 1 in Venlo. Iedereen is welkom! 
Inlichtingen 077 -10502 Afd. Noord-Midden Limburg
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NIEUWE LEDEN

Elverding E.H.G., Ebrodreef 47, 3561 JL Utrecht.
Ver. Astrophytum, p/a Stationsstraat 100, B 9880 Aal- 

ter/Belgié
Helsen mevr., Grote Steenweg 143, B 2571 Waarloos/ 

België.
Nieman J.G., Groenewegje 151, 2515 NC Den Haag.
Vandevel mevr. Willy, Leolaan 28, B 2630 Aartselaar/ 

België.
Dameux mr. Gaston, 132 Rue de L’IJser, 59200 Cour- 

coing/France.
Snuverink J.H., Cruys Voorberghstraat 104, 7558 WL 

Hengelo.
Kramp H.M., Molenstraat 69, 4841 CB Prinsenbeek.
Kraats N.L. v.d., Wassenaarseweg 54, 2333 AL Leiden.
Luiten J.G., Oostervenne 406, 1444 XP Purmerend.
Eisden P. van, FD Rooseveltlaan 135, 5625 AW Eindho

ven.
Arts W.A., Thomas A. Kempislaan 10, 5643 NT Eindho

ven.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - Groenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 
toegezonden. Girorekening 124223.

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

Tijdens de Dordtse Cactusbeurs op 
zaterdag 29/6 is onze collectie open 

voor alle liefhebbers.

Succulententuin van Donkerlaar,
Laantje 1, Werkendam

Hurkmans J., Trompstraat 26, 5694 SK Son en Breugel.
Severein R., Sternstraat 11, 1444 VA Purmerend.
Rakt Anny v.d., Heikampstraat 10, 5384 PH Heesch.
Gelder Mevr. V., Marinus Spronklaan 54, 4205 CJ Go- 

rinchem.
Klerks Els, Scheidingsstraat 20A, 5154 DG Elshout.
Jonge J. de, Scheidestraat 95, 4461 EM Goes.
Kessel J.M.M. van, Krulseik2, 5591 LJ Heeze.
Ellngs Martje, v.d. Duyn v. Maasdamstraat 4, 1215 HT 

Hilversum.
Eekelen-Peereboom mevr., Vamberberg 88, 4707 NN 

Roosendaal.
Babtlsten mevr. J., Doormanlaan 64, 3742 PD Baarn.
Dannenburg A., Gruttostraat 34, 7523 WX Enschede.
Mortier Jean, 79 Rue Pierre Bauwens, B 6030 Carleroi/ 

België.
Westijn J., Amalia v. Solmsstraat 33, 2675 AN Honse- 

lerdijk.
Ophorst G., Amalia v. Somlsstraat 28, 2675 AP Honse- 

lerdijk.

NIEUW UITGEKOMEN 
SONDERHEFT 1985 

FELDLISTE 1959-1984
von Herrn Werner Reppenhagen St. Veit/Glan 

120 pagina’s met 31 foto’s, 
op verzoek met kleurenafdrukken.

Bestelling door betaling van DM 20,--(voor AfM- 
leden DM 18,--) op de giro van de AfM 300 00-669 
bij PSA Saarbrücken (BLZ 590 100 66) met ver
melding "Sonderheft 1985” .
Wanneer U de uitgave in kleurendruk wenst 
s.v.p. DM 44,-- over maken. (AfM-leden DM 42,--). 
Voor ieder AfM lid is één goedkoop exemplaar 
ter beschikking.
De lijst is ook goed te begrijpen voor hen die de 
duitse taal niet machtig zijn.

65



Opgaven voor het aug.-nummer moeten vóór 
15 juli bij de heer Fr. van Leeuwen, Verl. 
Grensweg 6, 5927 PR Venlo zijn. Leden van 
Succulenta mogen per jaar éénmaal gratis 
een advertentie zetten in deze rubriek. Al
leen advertenties de hobby betreffende wor
den opgenomen.
Te koop: hobby kas, L. 3 m, B. 2 m, H. 2,10 
m, prijs n.o.t.k. Voor informatie: Otto Zeitler, 
v.d. Broekstraat 1, Den Haag, tel. 070- 
948598. (zaak: 070-791680).

Te koop gevraagd: Ouder exemplaar Ade- 
nium obesum, knolvormig (woestijnroos). 
G. Hovingh-Grelling, Scheepswerfstraat 42, 
9501 NR Stadskanaal. Tel.: 05990-48510.

Te koop: wegens overlijden van mijn man, 
zijn cactusverzameling. Circa 200 mooie 
planten, niet verkurkt. De gehele partij in 
één koop, prijs nader overeen te komen. 
Mevr. v.d. Bosch, Wilgenstraat 24, IJmui- 
den. Tel.: 02550-30538.

Wie kan mij aan zaden, plantjes of adres
sen helpen van Anacampseros, Ceraria, 
Calandrinia, Talinum, Talinopsis. Ikzelf heb 
reeds adressen van Whitestone Garden LTD 
en van Köhres. In mijn verzameling, bezit ik 
reeds een dertigtal Anacampseros soorten. 
Graag zou ik in de toekomst deze soort 
volledig willen bezitten. Daar ze in de 
natuur practisch niet meer te vinden zijn, is 
het mijn bedoeling om deze soort zo veel 
mogelijk te vermeerderen. Dan ben ik zeker 
dat ik toch iets gered heb uit de natuur. 
Claes Francois, Saunierlei 5, 2620 Hemik- 
sem, Belgiè.

66



Sulcorebutia unguispina Foto van de schrijver

Eerst verder naar het noorden en ook meer terzijde van de bergrug vindt men 
afwijkende plantengroepen, zoals bijvoorbeeld bij Santiago. Het zijn kleinere 
planten met smallere ribben en een dichtere bedoorning; de bloemen en 
vruchten van deze als S. santiaginiensis bekend staande planten zijn gelijk 
aan die van W. purpurea.
Een andere populatie vond ik op een kleine hoogvlakte bij Mizque; het zijn de 
planten hier beschreven als S. unguispina. Terwijl de eerder genoemde plan
ten in een meer rotsachtige omgeving groeien, groeit deze totaal verborgen 
in de vlakke pampa. De planten verschillen door hun aanliggende, krullende 
bedoorning en de dikwijls violetrode verkleuringen tussen de knobbels. Zo
lang de mens in zijn drift tot ordening nog niet kan besluiten of purpurea een 
Weingartia of een Sulcorebutia is, wil ik deze planten hier niet als variëteit 
maar als S. unguispina Rausch vastleggen.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Vertaling: L. Bercht

Disocactus horichii Kimn.

FRANS SÜPPLIE

De naam Disocactus wordt vaak verward met Discocactus, maar behalve 
dat het beide geslachtsnamen zijn binnen de familie der cactussen hebben 
ze niets met elkaar gemeen. Disocactussen zijn epiphytisch levende planten. 
Epiphytisch wil zeggen dat de plant leeft op een andere plant zonder gebruik 
te maken van die plant als voedselbron. De soorten die tot het geslacht Diso
cactus gerekend worden komen alle in Midden-Amerika voor. In zijn Kak- 
teenlexikon onderscheidt Backeberg 3 soorten; door het ontdekken van 
nieuwe soorten en het samenvoegen van enkele geslachten is het aantal 
thans tot rond de 1 5 gestegen.
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Disocactus horichii Kimn.
1 takken x 0 .5  Tekening: M.BIos
2 bloem, van opzij x 3
3 bloem, van voren x 3
4  bloembuis, doorsnede x 4
5 vrucht x 3
6 en 7 zaden x 15

De geslachtsnaam Disocactus is afgeleid uit het Grieks en betekent "dubbel- 
cactus” . Die naam duidt op de schijnbaar dubbele bloemkelk van de eerst- 
beschreven soort [D. biform is).
D. horichii werd in 1 962 gevonden door CI.K. Horich in het gebied rond La- 
guna del Cerre Conga, gelegen in de Middenamerikaanse staat Costa Rica. 
Hij vond maar één plant, die echter duidelijk verschilde van de andere in 
Costa Rica voorkomende Disocactus, te weten D. ramulosus. In het Ameri
kaanse cactustijdschrift beschreef M. Kimnach deze soort en vernoemde 
haar dus naar haar ontdekker (C. & S. J. (U.S.) 1 979, p. 1 66).
De takken van D. horichii kunnen ongeveer 1 5 cm lang worden. De takken 
worden 5-20 mm breed, 2-3 mm dik en zijn in de nieuwgroei roodachtig van 
kleur. De areolen zijn bedekt met een beetje bruine wol. De crèmekleurige 
bloemen zijn 1 0-1 2 mm lang en 1 5-1 7 mm breed; de bloembuis is 4,5 mm
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lang en 3 mm dik. Het vruchtbeginsel is circa 1,5 mm lang en 1 mm breed. 
De meeldraden zijn 3-4 mm lang en geel, evenals het stuifmeel.
De bruinrode vrucht is 6 mm lang en breed. De bruinzwarte zaden zijn 1,75- 
2 mm lang en 1-1,5 mm breed.
D. horichii wordt gerekend tot het ondergeslacht Pseudorhipsalis. Dit laatste 
was vroeger een zelfstandig geslacht maar is door Kimnach binnen het 
geslacht Disocactus gebracht, evenals Wittia, Bonifazia en Chiapasia 
Tot slot nog iets over de cultuur. Disocactussen houden van een humusrijke 
grond die licht vochtig moet zijn. Ook weer niet al te vochtig, daar anders de 
wortels afrotten. Het is noodzakelijk deze planten warm te houden in de win
ter.

Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond

De Nedercalifornische gehaaktdoornigen (slot)

THEO NEUTELINGS

D.1 Mammillaria schumannii Hildmann (1891).
Deze cactus werd vernoemd naar W. Schumann.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: spruitend aan de basis, 6 cm hoog, 6 cm breed, grijsgroen tot grijsviolet; tuber- 
kels plomp, vierkantig aan de voet.
Axillen: bevatten wat witte wol.
Middendoorns: 1 -2, soms 3-4, 1 0-1 5 mm lang, onderste langer en sterk aan de punt omgebo
gen, wit aan de voet, zwart aan de top.
Randdoorns: 9-1_2-1 5, 6-1 2 mm lang, recht, behaard, wit met zwarte punt.
Bloem: 40 mm 0, met korte bloembuis, roze; helmknopjes geel; 5-6 stempellobben, groen tot 
rozebruin.
Vrucht: scharlakenrood, 1 5-20 mm lang, bijna droog, iets boven de basis afbrekend.
Zaad: zwart, ca. 0 ,9  mm lang.
Groeiplaats: bij San José del Cabo, in het uiterste zuiden van Neder-Californië. 
K. Brandegee beschreef dit taxon in 1 900 meer gedetailleerd onder de naam 
Mammillaria venusta, in 1923 gaven Britton en Rosé deze plant de naam 
Bartschella schumannii. Ze creëerden daarmee een apart geslacht op grond 
van bepaalde kenmerken.
Zowel geënt als op eigen wortel maken mijn cultuurexemplaren vrij gemakke
lijk bloemknoppen. De verdere ontplooiing stopt dan opeens en zo gaan ze 
het rustseizoen in, waarin ze dan verdrogen.
Door ze de meest zonnige plaats te geven, is de kans op bloei in augustus/sep
tember groter. Maar dan moet het weer in de daaraan voorafgaande maan
den vrij zonnig geweest zijn; een hele opgave in ons klimaat! De bloem- 
grootte en -kleur alsmede de tint van de bedoorning zijn nogal variabel.
Lau publiceerde als veldnummer: 48, bij San José del Cabo.
D.2 Mammillaria insularis Gates (1938).
De soortnaam betekent: van het eiland afkomstig.
Plantkenmerken:
Plantelichaam: spruitend aan basis en hoger, afgeplat bolvormig, 6 cm hoog, 5 cm 0, blauw
groen, met dikke vlezige wortels.
Axillen: kaal of met weinig witte wol.
Middendoorns: 1 , 1 0  mm lang, geel verlopend via bruin naar zwart aan de omgebogen punt. 
Randdoorns: 20-30, 5 mm lang, recht, stijf, wit.
Bloem: 1 5-25 mm lang, roze middenstreep, witte randen; helmhokjes geel; 4-5 geelgroene 
stempellobben.
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Mammillaria schumannii Mammillaria insularis Foto's van de schrijver

Vrucht: oranjerood, knotsvormig, 1 0 x 2  mm.
Zaad: zwart, eniqszins geput, ca. 0,9 mm lana.
Groeiplaatsen: typevindplaats Isla Ventura, behorend bij de Smitheilanden- 
groep in de Los Angelesbaai, 29°05 'N Br, 1 1 3°30 'W L, en op het nabij ge
legen vasteland van Baja California zuidelijk van de Los Angelesbaai.
Het is een gemakkelijke bloeier, geënt dan wel op eigen wortel staand. In dat 
laatste geval wordt een dieper potje door de plant gewaardeerd, zodat hij be
ter zijn vlezige wortels kwijt kan. Geënt wordt de plant wat hoger en de tuber- 
kels krijgen dan meer de typische vorm zoals die van M. schumannii.
Veel schrijvers zien M. insularis als een variëteit van M. schumannii, te za- 
men met M. boolii. Deze laatste lijkt inderdaad veel op M. insularis, maar heeft 
iets grotere bloemen. M. boolii hoort echter thuis op het Mexicaanse vaste
land en valt buiten het Nedercalifornische kader.
Bovendien kent M. insularis dikke, vlezige wortels, dit in tegenstelling tot M. 
boolii, die dunne vezelige wortels heeft. Andere schrijvers zien M. insularis 
als een variëteit van M. boolii.
Voor M. insularis publiceerde Lau de volgende veldnummers: 22, op Isla Ven
tura; 1212, Siërra Pintada, Lava.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

Vrijdag 5 april
Wat een weelde! Een vierdaags paasweekend en daardoor ook extra tijd 
voor mijn planten. Door het lentezonnetje van de laatste dagen zijn niet al
leen mijn planten tot leven gewekt, maar bruis ook ik van energie. Gewoon
lijk krijgen vrouwen op zo'n moment de schoonmaakwoede, maar bij mij 
zoeken "de kriebels in het bloed”  een andere uitweg. Het wordt hoog tijd 
boven op zolder, waar mijn aasbloemen, Euphorbia's en cactussen zich 
voor het dakkapelraam (op het zuiden) staan te verdringen, orde op zaken te 
stellen. De voortdurende motregen van vandaag kan mijn werklust niet meer 
dempen. Ik zet een groot dienblad vol met bladcactussen en Euphorbia's, 
die ik als eerste wil verpotten. Voorzichtig manoeuvrerend op de twee trap
pen naar beneden zie ik in gedachten al het dienblad naar beneden storten. 
Maar gelukkig gaat alles goed. Weldra is het in de keuken een grote rommel

1 36



Elk jaar weer heeft Trichocaulon pillansi 

de bloeiprimeur.

Foto's van de schrijfster

Tridentea peculiaris is een bloeiwillige aasbloem. Of dit jaar echter de fraai roodbruine o f okergele bloemen uitkomen, is 
de vraag, nu de plant door spint is aangetast. (Rechts onder).

De enige Mammillaria in mijn verzameling, één met witte bloempjes, die fraai afsteken tegen het rood van de vruchtbes- 
sen. (Links onder).

van potten en potjes, scherven, potgrond en zand. Mijn man ziet dat alles 
bedenkelijk aan. Hij beseft dat er een seizoen is aangebroken waarin ook van 
hem wat extra's wordt gevraagd, want hoe vaak zal het niet voorkomen dat 
hij een stapel potten mee kan afwassen! Als degene die meestal afdroogt, 
heb ik dan toch wel een makkie!
Tussendoor slepen we op zolder mijn grote kweekbak meer naar het licht 
toe, dus temidden van mijn planten. Mijn man zal hem, met kwikrelais en 
snoeren, installeren, zodat ik dit weekend nog kan zaaien. Dat de loopruimte 
tussen de planten smal is, moet ik nu helaas ervaren. Mijn man stoot tegen 
een blad vol met stekjes en zaailingen en dit zie ik tot mijn ontsteltenis kante
len. Het resultaat: één grote puinhoop van plantjes, potjes en aarde. Na een 
paar minuten van afschuw verman ik me: in plaats van over een paar weken
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moet ik ook deze plantjes nu maar verpotten. Ik vis ze met bijbehorende 
naametiketjes bij elkaar, totdat er van de dertig twee overblijven die ik niet 
kan thuisbrengen. Dan maar voorlopig bij beide aangeven: Huernia brevi- 
rostris of H. hislopii.
Zaterdag 6 april
Een lieveheersbeestje dat ik in de tuin zie lopen, pak ik gelijk op en zet ik op 
een van mijn planten op zolder. Wie weet hoeveel kwaadaardige insecten dit 
diertje kan verschalken!
Zondag 7 april
Dit weekend ben ik zo goed op dreef, dat ik al meer dan honderd planten (en 
plantjes) heb verpot. Voorlopig houd ik het hiermee voor gezien. Ik maak nu 
zeventien kleine potjes zaaiklaar, die ik drenk in water met Chinosol. Uit er
varing weet ik dat een ontsmettingsmiddel onontbeerlijk is. Van de vijftien 
zakjes met cactuszaden (van het Clichéfonds van Succulenta) valt het me op 
dat de zaden van Astrophytum asterias erg groot zijn, terwijl die van 
Strombocactus disciformis nauwelijks te zien zijn. Sommige zaadjes heb
ben de kleur van zand en zijn helemaal niet meer te zien als ik ze in hun pot
jes heb gedaan. De twee overige potjes reserveer ik voor zaden van twee 
bladcactussen: eigen oogst.
Dank zij mijn elektrisch verwarmde kweekbak, die ik via een advertentie in 
Succulenta bij een particulier heb gekocht, kan ik nu voor het eerst zelf de 
temperatuur regelen. Anders was ik altijd afhankelijk van de centrale verwar
ming of - buiten het stookseizoen - van zonnewarmte. Ik besluit de tempera
tuur geleidelijk aan op te voeren, zodat de verschillende zaden de kans krij
gen te ontkiemen bij de voor hun geschikte temperatuur.
Mijn Trichocaulon pillansii ziet er overigens met veertien zachtgele bloem
pjes op haar paasbest uit. In de paar jaar dat ik deze plant heb, heeft zij altijd 
de bloeiprimeur gehad: in 1 983 half april, in 1 984 begin april en nu, in
I 985, al half maart. De vele zon in januari en februari zal daar zeker voor 
hebben gezorgd. Ook mijn anderhalve meter lange Cereus peruvianus heeft 
al gebloeid. Deze keer zag het er naar uit dat zij het niet bij één bloem in zo
wel het voor- als najaar zou houden, want er verschenen drie knopjes. Maar 
blijkbaar onttrok de eerste knop alle energie aan de plant, zodat de andere 
twee al spoedig verdroogden.
I I  april 1985
Als ik 's morgens vroeg de temperatuur in mijn kweekbak controleer, ontdek 
ik een zwarte snuitkever op de muur. Voordat dit diertje zijn tandjes in mijn 
succulenten zet en voor nog vraatzuchtiger nakomelingschap (larven) zorgt, 
krijgt het een nat graf in het toilet.
12 april 1 9 8 5
Mijn eerste zaailing is uit: een Astrophytum asterias.
19 april 1985
Negen van de vijftien soorten Clichéfonds-zaad zijn tot nu toe ontkiemd. Ho
pelijk zijn er bij de andere soorten nog wat laatkomers.
20  april 1 9 8 5
Vandaag operatie cactus. Mijn Cereus peruvianus is hard toe aan een gro
tere pot met nieuwe aarde. Het lukte me de kolos zonder hulp van een ander 
te verpotten. Hopelijk groeit de cactus nu niet, uit dank, zo hard dat hij tegen 
het plafond van mijn dakkapel komt.
21 april 1 9 8 5
Genietend van de zon in de tuin schrijf ik een brief naar mijn corresponden
tievrienden in Griekenland en Engeland, die eveneens enthousiaste verzame-
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laars van aasbloemen zijn. Ik leg ook de laatste hand aan de vertalingen van 
twee Succulenta-artikelen over Huernia boleana en Hoodia currorii, die ik 
mijn Engelse penvriend heb beloofd voor Asklepios. Dit is een Engelstalig 
tijdschrift over de plantenfamilie Asclepiadaceae, waartoe ook de aasbloe
men behoren.
's Avonds maak ik elf potjes zand klaar voor drie zaden van Trichocaulon 
cactiforme en liefst 1 20 zaden van Huernia pendula, die mijn Griekse cor
respondentievriend zelf heeft geoogst. Het onderling uitwisselen van zaden 
en stekken beschouwen we als een van de aantrekkelijke kanten van onze 
correspondentie. Door het zonnetje is nu ook mijn enige Mammillaria, één 
met witte bloempjes, gaan bloeien.
22 april 1985
De grillige, ongezonde groei van twee Tridentea's verontrust me. Ik onder
zoek ze eens nader en ontdek dan vol afschuw rode puntjes en een grijze 
waas: spint, de gruwel van elke succulentenliefhebber. Vlug verwijder ik de 
plantjes. Meedogenloos doe ik er de ''gifspuit'' op en dan gaat dezelfde 
plantespray in plastic zakjes die ik over de plantjes doe. Met deze manier van 
isoleren hoop ik toch echt verlost te worden van dit ongedierte. Of het nog 
wat wordt met de knopjes van mijn Tridentea peculiaris is te betwijfelen. 
Gelukkig ook een positieve ontwikkeling vandaag: in mijn zaaibak is het 
eerste zaadje van Melocactus zehntneri ontkiemd.
24  april 1985
Opnieuw een laatkomer in mijn zaaibak: Ariocarpus scapharostrus.
25  april 1985
Roseocactus Hoydii is de twaalfde cactussoort die ontkiemt. Nu nog drie 
soorten.
29  april 1985
Deze extra vrije dag tussen het weekend en koninginnedag benut ik weer 
mooi om met verpotten verder te gaan. En zo maak ik mijn plantenverzame- 
ling stapje voor stapje klaar voor de hopelijk lange warme zomer.

(Wordt vervolgd)

Wadenoyenlaan 373, 4006 AH Tiet

N otitie  over Sem pervivum  x funckii F. Braun var. 
aqualiense Aywaille uit La Heid des G attes (SM  1 1 5 9 )

BEN J.M. ZONNEVELD

Ik wil enig commentaar geven op enkele sempervivums die algemeen ge
kweekt worden. Sommige van deze planten en/of plantenamen die tegen
woordig gebruikt worden, zijn aan discussie onderhevig en aan opheldering 
toe. Hopelijk kan mijn commentaar leiden tot een nauwkeuriger identificatie. 
De hierboven genoemde plant is onder deze naam aanwezig in de referentie
collectie van sempervivums in Engeland. De naam van deze ''variëteit'' 
(zonder de ” x ") werd voor het eerst gepubliceerd door Ed. Morren (en niet 
door Aywaille) in 1 873 in het Buil. Soc. Bot. de France, Vol. 20, p. 63. Al
les negerend wat er in die tussentijd gepubliceerd werd, neemt A. Lewalree 
deze naam bijna honderd jaar later in het Biol. Jaarb. Dodonaea, Vol. 23, p.
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234 (1 956) over. In de eerste publikatie wordt deze plant beschreven als 
afkomstig uit Sougnez bij Aywaille (verlatijnsd tot Aqualiense), de tweede 
geeft als groeiplaats Heid-des-Gattes (gelegen tussen Aywaille en Sougnez- 
Remouchamps in België). Met de twee plaatsen wordt dus waarschijnlijk de
zelfde groeiplaats bedoeld. De Belgische flora van J.E. de Langhe (1 978) 
zegt dat Heid-des-Gattes de enig bekende vindplaats is voor deze plant en 
vermeldt verder dat de plant algemeen beschouwd wordt als een drievoudi
ge hybride.
Als aanvaard wordt dat S. funckii een hybride is, zoals tot uitdrukking komt 
in de schrijfwijze S. x funckii F. Braun1, dan kan hiervan geen variëteit 
bestaan en moet het nm (nothomorf)2 aqualiense zijn. In mijn verzameling 
heb ik een plant verkregen uit de botanische tuin van Neuchatel die af
komstig zou zijn uit de omgeving van Aywaille en waarschijnlijk gelijk is aan 
SM 1 1 593. De rozetten van deze plant zijn niet te onderscheiden van die van 
de echte S. x funckii. Dus zelfs met zijn juiste naam, Sempervivum x funckii 
F. Braun nm Aqualiense Ed. Morren uit Heid-des-Gattes, moet de plant be
schouwd worden als identiek aan S. x funckii. Als er een klein verschil in de 
bloem is, dan is het het beste om hem als zaailing van S. x funckii te be
schouwen.
In de lente van 1 978 bezocht ik Heid-des-Gattes (Ned. Geitenheuvel). Het 
bleek een heuvel te zijn van ong. 1 00 m hoog, waarop boerderijen staan te
midden van weiden en bos. Ik heb er geen enkele sempervivum gevonden 
en de plaats zag eruit alsof deze nooit heeft kunnen bogen op een wilde sem- 
pervivumkolonie. Als ze er echter toch gevonden zijn, waren ze waarschijn
lijk uit tuinen ontsnapt. Ik moet er nog aan toevoegen, dat noch in België, 
noch in het aansluitende noorden van Frankrijk tot op heden ooit sempervi- 
vums gevonden zijn.
Conclusie: ik denk dat deze plant beschouwd moet worden als identiek aan 
S. x funckii. Als de plant uit historisch oogpunt bewaard wordt, moet de 
naam zijn zoals hierboven vermeld.

1 Een hybride wordt aangegeven met de notatie van een x voor de naam.
2 De term nothomorf betekent bastaardvorm.
3 SM 1 1 59 is een registratienummer uit de sempervivumreferentiecollectie.

Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden

Literatuur - een onmisbare bron van informatie

C. BOELE

Succulentenliefhebbers zijn grofweg te verdelen in twee groepen, de eerste 
is tevreden met mooie, goed bloeiende planten terwijl de tweede pas tevre
den is als hij tevens alle informatie over de betreffende planten verworven 
heeft.
De schrijver van dit artikel behoort tot de tweede groep, maar u zult van hem 
geen kwaad woord horen over de eerste groep. De tweede groep wordt ech
ter direct aangesproken omdat het vaak moeilijk is een weg te zoeken in de 
wirwar van wetenschappelijke en amateurpublicaties. Het doel van dit artikel 
is een wegwijzer te zijn in deze materie en speciaal wat betreft literatuur over 
Asclepiadaceae.
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Ruim een half jaar geleden koos ik ervoor me te gaan specialiseren in Ascle- 
piadaceae. Van enkele ervaren liefhebbers kreeg ik goede adviezen maar er 
werd direct bij gezegd dat de literatuur schaars en zeer moeilijk te verkrijgen 
is. Dit was voor mij een uitdaging om te proberen zoveel mogelijk literatuur 
over deze plantengroep te verzamelen. Inmiddels is mijn boekenplank zo 
zwaar dat binnenkort een tweede nodig zal zijn!
Het aantal boeken over Asclepiadaceae is beperkt en sommige hiervan zijn in 
Nederland niet te leen. Andere zijn uitverkocht maar wel te leen, bijvoorbeeld 
bij de bibliotheek van Succulenta. Ik wil echter speciaal de aandacht richten 
op tijdschriftartikelen. Er is in de loop van ± 20 jaar een schat aan informatie 
over Asclepiadaceae verschenen. Een deel hiervan is geschreven door bota
nici, maar het grootste deel komt van amateurs die zelf onderzoek gedaan 
hebben aan hun eigen planten of in het veld. Het grote probleem is echter 
dat deze artikelen in zeer veel verschillende tijdschriften gepubliceerd zijn. 
Gelukkig zijn er diverse wegwijzers te gebruiken welke ik kort zal bespreken:
1 . Literatuuropgaven bij bekende artikelen of in boeken. Dit is vaak het 
eerste waarnaar men grijpt en kan een goed begin zijn voor verdere studie.
2. Literatuurbesprekingen. In Asklepios, het orgaan van de International 
Asclepiad Society, staat in iedere aflevering een korte bespreking van artike
len over Asclepiadaceae die in de afgelopen periode verschenen zijn. Het 
probleem is dat dit uitstekende blad niet in een Nederlandse bibliotheek te 
leen is. Een oplossing hiervoor is contact op te nemen met een lid van het 
I.A.S. in Nederland (of zelf lid te worden!).
3. The Kew Record of Taxonomie Literature. Dit encyclopedische werk, 
uitgegeven door de Royal Botanie Gardens Kew (G.B.) is ingedeeld naar 
plantenfamilies en noemt alle artikelen die over deze families in één jaar ver
schenen zijn. Het raadplegen van dit werk in een universitaire bibliotheek (of 
thuis als u het aangevraagd hebt via een openbare bibliotheek) is de beste 
manier om alle titels bij elkaar te krijgen. Momenteel is men tot 1 980 gevor
derd met publiceren.
4. Biological Abstracts. Voor alle volledigheid noem ik ook dit werk. Omdat 
de Kew Records de laatste jaren nog niet bestrijken is het raadplegen van dit 
werk soms noodzakelijk. Het bestaat uit vele dikke delen per jaar en het 
geeft, naast een verwijzing naar het artikel, korte samenvattingen van elk ar
tikel. Helaas zijn niet alle verenigingsuitgaven hierin verwerkt. Ook voor het 
raadplegen van dit werk bent u op een universitaire bibliotheek aangewezen.
5. Het Repertorium Plantarum Succulentarum. Deze uitgave van het I.O.S. 
staat thans onder redactie van G. Rowley. Het vermeldt alle nieuwbeschrij- 
vingen, ombenoemingen, etc. van cactussen en vetplanten die in dat jaar 
verschenen zijn. Tegenwoordig worden ook belangrijke artikelen en boeken 
gerefereerd. De serie, gestart in 1950, is compleet aanwezig in de biblio
theek van Succulenta.
Inmiddels bent u zover dat u een groot aantal titels verzameld hebt van boe
ken en tijdschriftartikelen over uw planten. Verschillende artikelen zult u bij 
een wetenschappelijke bibliotheek kunnen inzien. Ook zijn diverse tijdschrif
ten bij de bibliotheek van Succulenta te lenen. Helaas ontbreken diverse jaar
gangen van sommige tijdschriften in deze bibliotheek, daarnaast is het vaak 
goedkoper een artikel bij een bibliotheek aan te vragen. U betaalt dan de ko
pieerkosten en deze zijn aanmerkelijk lager dan de portokosten voor het te
rugzenden van een tijdschriftenbundel. Toch zullen er diverse artikelen over
blijven die niet in Nederland verkrijgbaar zijn. U bent dan aangewezen op 
buitenlandse bibliotheken (met name in Engeland) en deze zult u zelf moeten 
benaderen. Reken echter wel op hoge kosten als u dit gaat ondernemen.
Schultestraat 68, 9 4 0 6  NG Assen  (WOrdt VerVOlgd)



TIJD S C H R IFTE N

Kakteen und andere Sukkulenten, 3 5 - 1 0 ,  okt. 1 9 8 4 .
Rebutia rauschii siert de omslag van dit nummer. Een korte bijdrage met foto, van de hand van 
R. Schmied, handelt over Aeolanthus repens, een succulente vertegenwoordiger der Lipbloe- 
men. W. Weskamp vraagt zich af wat Parodia kiliana is.
Oeser en Brederoo beschrijven een nieuwe variëteit van Sulcorebutia verticillacantha, nl. de 
var. chatajillensis G. Frank geeft een beschrijving van zijn reis, op zoek naar Asclepiadaceae, 
door Noord-Jemen. C. Horich was op de groeiplaats van Epiphyllum strictum  in Honduras. W. 
Rauh is toe aan het derde deel van zijn verhandeling over jeugdvormen en volwassen planten. In 
deze aflevering komen de soorten met een pseudocephalium aan de orde.
In dit nummer ook de bespreking van Succulenta, jaargang 1 983, benevens bespreking van an
dere literatuur.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 5  - 11 , nov. 1 9 8 4 .
Op de titelpagina van dit nummer treft u een standplaatsopname van Copiapoa cinerea aan. P. 
Braun bericht over zijn reis door Mato Grosso, Brazilië. G. Jurzitza beschrijft de manier, waarop 
hij zijn planten water geeft.
A.B. Lau geeft de nieuwbeschrijving van Echinocereus spinigemmatus Rebutia narvaecensis 
wordt in woord en beeld voor het voetlicht gebracht door wijlen Udo Kohier. T. Neudecker 
schrijft over kruisingsexperimenten binnen het geslacht Ariocarpus Een bijdrage van G. Gröner 
handelt over een Echinopsis-hybride met tweekleurige bloemen. U. Eggli schrijft over de renova
tie, die heeft plaatsgevonden in de Stadtische Sukkulenten-Sammlung van Zürich.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 5 - 1 2 ,  dec. 1 9 8 4 .
Op de omslag van dit nummer staan een vijftiental verschillende bloemen van Schlumbergera- 
bybriden afgebeeld. Elders in dit nummer wijdt E. Meier een artikel aan deze planten en stelt in 
het bijzonder Schlumbergera cv 'Gold Charm' voor.
R. Bölderl schrijft over Astrophytum asterias en beeldt een tienribbig exemplaar af. Manfreda 
variegata is het onderwerp van een bijdrage van J. Riha. P. Braun geeft de nieuwbeschrijving 
van Uebelmannia pectinifera var. horrida W. Rauh is toe aan deel 4 van zijn waarnemingen aan 
jeugdvormen en volwassen planten bij cactussen.
Caralluma subu/ata wordt besproken door P, Bruyns. G. Muller geeft zijn ervaringen met het 
overwinteren van cactussen in een kelderruimte weer. Een aanvulling op de nieuwbeschrijving 
van Echinocereus spinigemmatus komt van A. Lau Hylocereus undatus is het onderwerp van 
een artikel van de hand van C. Horich.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 6 - 1 .  Jan. 1 9 8 5
Op de voorplaat van deze aflevering prijkt een fraaie kleurafbeelding van een bloeiende Bolivice- 
reus samaipatanus
R. Bölderl schrijft over een hybride tussen Discocactus horstii en D. placentiformis 
H.D. Reineke en G. Haslinger schrijven over een miniatuurvorm van Echinomastus durangensis, 
vergelijken deze vorm met E. unguispinus var. minimus en geven een aantal bemerkingen over 
de vormgroep rondom deze planten.
G. Fritz stelt de vraag, wat de plant, die in omloop is onder de naam "Sulcorebutia villicumen- 
s is "  en als zodanig in het boek van Haage beschreven is, eigenlijk voorstelt en komt tot de slot
som, dat het hier om een Pyrrhocactus gaat.
W. Weskamp geeft de nieuwbeschrijving van Parodia argerichiana. Over de voor- en nadelen 
van het vrij uitplanten van cactussen handelt een bijdrage van E. Kleiner. A. Schmitt vertelt, hoe 
zij een eenvoudige "zomerkas" voor haar planten construeerde.
Een Echinopsis-bybnde, die bloemen levert van verschillende kleuren, wordt voorgesteld door
H. Leber en E. Kunstmann.
Over de vormenrijkdom bij Astrophytum myriostigma handelt een bijdrage van A. Lux en R. 
Stanik.

Kakteen und andere Sukkulenten 3 6  - 2 , Febr. 1 9 8 5
Op de titelpagina van deze aflevering staat Mammillaria IDolichothele) baumii afgebeeld. Lobi- 
via jajoiana wordt in woord en beeld voorgesteld door A. Meininger. P. Braun houdt zich bezig 
met overwegingen, die leiden tot een nieuwe indeling van de verwantschapsgroep rond Disco
cactus hartmannii Nieuwe hybriden van epifytisch groeiende cactussen worden voorgesteld 
door K. Petersen. C. Horich bespreekt Rhipsalis baccifera en toont enkele natuuropnamen van 
deze soort. L. Diers en E. Esteves Pereira geven de nieuwbeschrijving van Coleocephalocereus 
braunii G. Gröner en W. Krahn komen in hun bijdrage tot de conclusie, dat Sulcorebutia albida 
n.n. synoniem is met Weingartia albissima Hoe men plantenbakken uit styropor in elke ge
wenste maat zelf kan maken vertelt J A. Wanie. Een korte bijdrage van R. Schmied handelt over 
Oscular ia deltoides



Hakteen und andere Sukkulenten  3 6  - 3 , m aart 1 9 8 5
Huernia confusa is afgebeeld op de omslag van deze aflevering. E. Kleiner behandelt het sorti
ment cactussen, dat uit Mexico stamt. W. Reppenhagen geeft de nieuwbeschrijving van Mam
millaria limonensis. Hoe men vooralle cactuszaden de '■'otimale kiemingstemperatuur kan berei
ken wordt beschreven door V. Mrinskji. W. Gertel v <agt zich af wat er precies verstaan moet 
worden onder Sulcorebutia pulchra H. Hoock schrijft ovc' monstrueuze groei bij Mammillaria 
bocasana Hildewintera aureispina wordt in woord en be .ld voorgesteld door W. Heyer. Over 
het 1 8de internationale I.O.S.-congres, dat in juni in Frankturt gehouden werd, schrijft B.E. Leu- 
enberger. Over succulente planten, die voor de inheemse bevolking eertijds het pijlgif leverden, 
schrijft D. Swart een opstel.

A.B. Pullen

M itte ilungsblatt des A fM  3 , 1 9 8 4
W. Reppenhagen bericht over de groeiplaats van M. humboldtii B. Flury vraagt aandacht voor 
M. bocasana A. Dietrich doet dit voor M. wildiien  soortverwanten. M. Mils geeft een discussie
bijdrage over M. chionocephala A. Schmitz geeft zijn kaservaringen weer. R. Pillar behandelt 
M. meridiorosei.

M itte ilungsblatt des A fM  4 , 1 9 8 4
B. Wollenschlager vraagt zich af of M. cerralboa en M. armillata in feite niet één soort zijn. H. 
Fankhauser heeft het over Reppenhagennummers, waarmee kennelijk problemen aan de hand 
zijn. K. Schur vraagt verder aandacht voor Neder-Californië en duikt daarbij in de historie. Als dis
cussiebijdrage spreekt H. Rudzinski over afwijkende spruitvorming bij Mammillaria's. R. Pillar 
behandelt M. spec. Obregon, een sheldonii-acMige plant. G. Mayer stelt M. guelzowiana voor.

M itte ilungsb latt des A fM  5, 1 9 8 4
H. Muller geeft groeiplaatsimpressies m.b.t. M. mystax en M. magnifica J. Wichmann stelt de 
veldnummerlijst van S. Brack aan de orde, welke uitsluitend uit Mammillaria's bestaat. K. Schur 
vervolgt zijn artikel over K. Brandegee en de Nedercalifornische cactussen. Over verschillen in 
zaadkenmerken binnen het geslacht Mammillaria spreekt O. Appenzeller.

M itteilungsblatt des A fM  6, 1 9 8 4
H. Borger stelt de lezer de vraagt wat Mammillaria hexacantha voorstelt. 0. Appenzeller houdt 
zich bezig met de zaadkenmerken binnen het geslacht Mammillaria en het mogelijke nut ervan in 
de systematiek. Oudere literatuur komt aan de orde door vertaalde stukken uit K. Brandegees No
tes on Cactaceae II. D. Hunt bericht over het onderzoek aan Lau- en Reppenhagennummers, een 
artikel dat eerder in het Engelse zustertijdschrift gepubliceerd werd.

In form ationsbrief 1 9 8 4
Deze 1 1 e jaargang van de Zentrale Arbeitsgemeinschaft Mammillarien omvat de volgende arti
kelen: Een planteportret van M. pectinifera wordt gegeven door M. Commichau. Th. Linzen be
handelt uitvoerig de soorten M. neopalmeri, M. albicoma en M. napina H. Heinemann wijdt 
een artikel aan M. solisioides. H. Hofmann heeft het over de betekenis van zaden m.b.t. taxono- 
misch onderzoek. H. Topel behandelt M. pubispina, M. pygmaea, M. rawlii, M. rettigiana, M. 
saffordii, M. sanluisensis non Shurly, M. scheidweiterana, M. sinistrohamata, M. schelhasei, 
M. seideliana, M. stella-de-tacubaya, M. tibauthiana, M. trichacantha, M. unihamata, M. 
viescensis, M. weingartiana, M. zacatecasensis en M. zeilmanniana R. Fischer vertelt over 
zijn 1 4-jarige ervaring met hydrocultuur bij cactussen. Vele reacties e.d. zijn voorts in deze uitga
ve opgenomen. Met recht mag gesproken worden over het hoge gehalte van deze uitgave, waar
van de voorplaat een schitterend bloeiende M. herrerae in kleur toont.

Th. Neutelings
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Beste vriendinnen en vrienden,
Het kon natuurlijk niet uitblijven: ook in ons aller Succulenta is bezuinigen 
nodig geworden. Toen de penningmeester in de tweede helft van 1 984 be
gon te puzzelen over de begroting voor 1 985 kwam hij tot een tekort van 
ongeveer f  1 5 .0 0 0 , — . Nu beschikt Succulenta gelukkig nog wel over eni
ge reserve, maar daarop hadden we in 1 984 ook al ingeteerd en dat wilden 
we nu niet weer. Een contributieverhoging leek ons in deze tijd ook niet een 
goede weg. Wie weet hoeveel mensen dan zouden bedanken en dat is 
natuurlijk wel het laatste wat een Bestuur wil.
Er zat dus niet veel anders op dan te bezuinigen. Aangezien het maandblad 
meer dan tachtig procent van onze uitgaven vormt, moesten de bezuinigin
gen hoofdzakelijk daar gezocht worden.
Tijdens de Ledenraadsvergadering van 1 0 november vorig jaar zijn verschil
lende voorstellen de revue gepasseerd. Uiteindelijk besloten we om voor 
1 985 de volgende maatregelen te nemen:
a. het augustusnummer vervalt (bezuiniging ongeveer f  7 .5 0 0 , — );
b. het aantal pagina's per nummer wordt wat minder met gemiddeld twintig 

bladzijden per nummer;
c. het aantal kleurenfoto's wordt verminderd tot maximaal 1 0 per nummer 

(bezuiniging van b en c samen ongeveer f  7 .0 0 0 , — ).
Met dit ''pakket van maatregelen'', zoals het in Den Haag ongetwijfeld ge
noemd zou zijn, waren we in staat voor 1 985 een sluitende begroting te krij
gen.
Intussen is gebleken, dat een vermindering van het aantal pagina's niet zo
veel oplevert als we gedacht hadden. Gelukkig zijn we echter intussen ook, 
via een lid van onze vereniging, op het spoor gekomen van een veel goedko
per procédé om de kleurenlitho's te maken. Overgang op dit procédé levert 
ongeveer een besparing van f  7 .0 0 0 ,— per jaar en dan hoeft het aantal 
kleurenfoto's in Succulenta niet veel minder te worden.
De enige bezuinigingsmaatregel die U dus echt zult gaan merken, is het niet 
verschijnen van het augustusnummer.
Hoewel ik al enig gemor als reactie op dit besluit heb vernomen, geloof ik 
toch, dat ik hiervoor van iedereen begrip mag vragen. Het is in goed overleg 
en onder afweging van verschillende andere mogelijkheden genomen.
Als ik dit schrijf zit ik nog steeds op het voorjaar te wachten, terwijl volgens 
de kalender de zomer ai bijna begint. Ik hoop, dat het snel wat beter wordt 
met het weer, en dat iedereen zich in een rijke bloei en goede groei van zijn 
of haar planten mag verheugen.
Herman Koningsveld 
Uw voorzitter

P.S. van de red actie
Tijdens of na het lezen van de bezorgde woorden van uw voorzitter zult u 
bemerkt hebben dat dit nummer dikker is dan normaal. De redactie heeft 
namelijk besloten om, gezien de laatste tussenstand van de uitgaven ten be
hoeve van het maandblad, dit dubbelnummer 8 pagina's meer mee te geven 
dan een normaal nummer.
Laten we hopen dat het ledental weer toeneemt, zodat de huidige maatregel 
slechts eenmalig blijft.
Aan hen die de zomerperiode gebruiken om met vakantie te gaan, wenst de 
redactie een plezierige tijd toe.



De cactusvegetatie  rond de stad Arequipa (slot)

F. VANDENBROECK

Talrijk voorkomend is een kleine, losse groepjes vormende Opuntia-achtige, 
namelijk Tephrocactus sphaericus (Foerst.) Backbg. Volgens Ritter, die 
het hele geslacht Tephrocactus Lem. emend. Backbg. omvormde, dient de 
soort Cumulopuntia berteri (Colla) Ritt. te heten. De planten vormen eivor
mige kopjes die door verdere ledenvorming bovenaan of door zijdelingse uit- 
stoeling verder groeien. Ze lijken op het eerste gezicht met hun grijsgrauwe 
schutkleur en dichte verwarde bedoorning heel onooglijk. Slechts de nieuw- 
groei vertoont wat meer kleuren: tegen de achtergrond der viltige lichtgele 
areolen vormen de donkerbruine tot zwarte doorns een scherp contrast, 
doch alles wordt spoedig grauw. Als een rij grijze, woest bedoornde bolle
tjes liggen ze in het grijszwarte lavazand. De lengte en vorm der bedoorning 
is nogal verschillend al naar gelang de standplaats en de ouderdom van de 
leden: bij de jonge leden zijn de doorns recht en priemend, terwijl de bedoor
ning van de oudere leden een warrige indruk maakt doordat de langste mid- 
dendoorns zich grillig om de leden kronkelen.

Een sierlijker habitus vertoont een andere vertegenwoordiger van hetzelfde 
geslacht, namelijk Cumulopuntia multiareolata Ritt. Zoals de soortnaam 
reeds uitdrukt zijn de eivormige lichtgroene leden dicht bezet met viltige 
geelkleurige areolen, waarop bruingele, lange, priemvormige doorns prijken. 
Deze plant is echter in het gebied rond Arequipa veel zeldzamer dan C. ber
teri.
De twee bovenvermelde soorten van het geslacht Cumulopuntia (behorende 
tot Tephrocactus sensu Backbg.) zijn enigszins afwijkend van andere soor
ten van deze groep, doordat de meeste van deze soorten op grotere hoogten 
(4000 m en meer) in puna-landschappen groeien waar de planten dan vaak 
grote compacte kussens vormen. Cumulopuntia berteri en multiareolata 
groeien echter in een veel lager en warmer gebied met een uitgesproken 
woestijnkarakter. De groepjes die ze vormen blijven dan ook altijd kleiner en 
vertonen een zeer losse structuur.
Zeer variabel van habitus is Haageocereus platinospinus Backbg., zodanig 
zelfs dat men vaak de indruk heeft voor verschillende soorten te staan. Door 
hun grauwe verweerdheid zijn het indrukwekkende planten die tot een leng
te van zowat 50 cm opgroeien. Ze vertakken zich vanaf de grond en hebben 
een half liggende groeiwijze. We vonden ze op verschillende plaatsen, 
meestal in gezelschap van Browningia, Cumulopuntia en Corryocactus. De 
bedoorning is aanvankelijk donkerbruin tot zwart, een kleur die evenwel 
spoedig in zilverig grijs overgaat.
Een algemeen voorkomende verschijning op de heuvels rond Arequipa 
wordt gevormd door de zuilcactus Weberbauerocereus weberbaueri (K. 
Sch.) Backbg. Deze ontzagwekkende planten vertakken zich vanaf de basis 
en hun leden groeien grillig de hoogte in, op die wijze een soort hoge struik 
vormend. De zuilen bereiken een hoogte van zowat 3 m. Er is heel wat te 
doen geweest over het aantal soorten Weberbauerocereus dat rond Arequi
pa voorkomt. Rauh en Backeberg meenden op grond van afwijkende bloem- 
kleuren verschillende soorten te kunnen beschrijven, zoals W. seyboldianus 
en W. fascicularis. Ritter meent, dat op grond van zijn veldonderzoekingen 
slechts één soort kan aangehouden worden. De door Rauh en Backeberg 
aangegeven verschillen zouden dan binnen de variatiebreedte van W. we-
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Haageocereus platinospinus nabij Yura 
in een zeer dor gebied
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peruviana 
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Foto A. Buining

berbaueri vallen. De planten vormen door hun specifieke groeiwijze en de 
uiterst ruige, in de nieuwgroei gele, later grijszwart wordende bedoorning, 
een boeiende verschijning. De planten hebben lange buisvormige, sterk zy- 
gomorfe bloemen die een kleurengamma bestrijken van groenig wit en brui
nig groen tot karmijnrood.
Neoraimondia peruviana (L.) Ritt. is een van de meest voorkomende en 
meest typische planten van de hele westelijke Peruaanse Andeszijde. Deze 
reeds lang bekende plant (Linnaeus beschreef haar in 1 7 53 als Cactus pe- 
ruvianus) heeft een onmiskenbare habitus: de zeer brede ribben (slechts 4 
tot 8 in aantal) van deze zich vanaf de grond vertakkende zuilcactus met de 
grote, als bruinviltige vingertoppen uitgestulpte, areolen vormen in de cac
tuswereld een speciale verschijning. De plant komt in heel westelijk Peru 
voor. In sommige zijdalen van de westelijke Andes vormt zij zulke dichte 
bestanden dat er echte ''cactusbossen'' ontstaan. Meestal komt zij samen 
voor met Haageocereus sp. en Melocactus peruvianus Vpl. Merkwaardig 
is daarbij wel dat zelden de 3000 m hoogte overschreden wordt. De plant is 
uiterst variabel. Op gunstige standplaatsen worden het werkelijk reusachtige 
planten (de N. gigantea van Backeberg). In dorre gebieden nemen ze een 
meer gedrongen groei aan met een grijsblauwe epidermis die veroorzaakt 
wordt door een dikkere waslaag om de plant beter tegen uitdroging te be
schermen. Deze grote variatiebreedte heeft aanleiding gegeven tot de be
schrijving van verschillende soorten, die Ritter evenwel naar de synonymie
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verwijst. Hij meent inderdaad dat er slechts één Neoraimondia-soort in Peru 
voorkomt. De planten hebben door hun groot aanpassingsvermogen een uit
gestrekt verspreidingsgebied kunnen bezetten met als gevolg een grote vari
atiebreedte onder de individuen. Rond Arequipa is de plant evenwel schaars 
vertegenwoordigd. Vermoedelijk ligt dit gebied wat te hoog om de plant op
timale groei-omstandigheden te bieden.
Een soort die ik slechts na veel moeite heb kunnen vinden is Lobivia 
mistiensis (Werd. et Backbg.) Backbg. Volgens de literatuur groeit deze 
plant aan de voet van de vulkaan Misti, wat echter een vrij vage aanduiding 
is, daar de voet van deze berg nogal breed uitvalt. Na veel zoeken vonden 
we één, weliswaar flink uitgegroeid exemplaar. Het is me nog steeds een 
raadsel hoe slechts dit ene exemplaar daar te vinden of terechtgekomen 
was. In de wijde omgeving was immers geen tweede exemplaar te bespeu
ren. Ik heb wel gedacht aan de mogelijkheid van een eventueel leegroven 
van de standplaats, daar talrijke kleine kuilen in de grond te zien waren. De 
gevonden plant vertoonde een aantrekkelijke blauwgrijze epidermis met een 
lange, naar boven gekromde bedoorning. De doorsnee was ongeveer 15 
cm. Deze soort schijnt niet zo gemakkelijk te vinden te zijn. Ritter maakt er 
namelijk melding van dat ook W. Hoffmann in de jaren zestig vergeefs naar 
L. mistiensis zocht. W. Rausch beschouwt L. mistiensis als identiek met de 
reeds vroeger beschreven L. pampana Br. et R. De plant schijnt nauwelijks 
of niet te spruiten.
Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen

Uit de geschiedenis der cactussen

PETER MANSFIELD

Grote delen van het Amerikaanse landschap zijn tot op de dag van vandaag 
nog weinig veranderd. Op vele plaatsen ziet het er nog net zo uit als in de tijd 
dat nomadische Indianenstammen als verzamelaars of jagers over de step
pen en door de wouden trokken of zich reeds een vastere woonplaats had
den gekozen en landbouw bedreven. Toch is het vaak moeilijk de eerste 
tochten ondernomen door Europeanen te reconstrueren, alhoewel dat 
slechts een paar honderd jaar geleden is.
Sommige stammen kenden genees- en huishoudmiddelen die bereid waren 
uit cactussen en andere succulente planten. Veel kennis hieromtrent is in 
onze tijd in vergetelheid geraakt. Bekend is dat cactussen ook gebruikt wer
den als omheining van percelen. Van sommige cactussen werden (en wor
den) de vruchten verzameld en gegeten, andere werden gekweekt omdat 
hierop een luis, de cochenille, kan leven. De beroemde Indische cochenille 
werd en wordt ook tegenwoordig nog verzameld en gedroogd en wordt ver
werkt tot een rode kleurstof, die te gebruiken is voor het verven van fijne tex- 
tielstoffen. Zo schreef José de Acosta in zijn Historia natural y moral de las 
Indias (uitgegeven te Sevilla in 1 590) dat met de vloot in 1 587 in totaal 
5.667 Arrobas Cochenille met een waarde van 283 .750  piaster naar Euro
pa vervoerd werd.
Het gebruik van cactusvruchten door de Indianen werd al beschreven door 
Gonpalo Fernandez de Oviedo y Valdes in zijn Coronica de las Indias 
(1 547). Hij kon toen nog niet volledig verklaren waarom de Indianen hun 
Cardones en Tunas (resp. Cereus en Opuntia) bij hun woonplaatsen ver
bouwden en zelfs doorkweekten. Enkel het gebruik van de vruchten van Ce
reus pitahaya, van Cereus stans en van een Opuntia, die weliswaar ge-



zond zouden zijn en ook nog de urine bloedrood kleurden kan niet de enige 
reden zijn.
De moderne toxicologie geeft hiervoor waarschijnlijk de oplossing. Dr. Swart 
(K.u.a.S. 1983, p. 150 en 173) schrijft dat in veel cactusgeslachten, 
waaronder Cereus en Opuntia, biogene amines aangetoond zijn, die na con
sumptie allerlei effecten hebben op het menselijk lichaam. Men kan derhalve 
veronderstellen dat de door Fernandez de Oviedo y Valdes vermelde teelt 
verband houdt met het gebruik van de planten in hun geneeskunst. Het kwe
ken van cactussen was dus niet iets waar de Europeanen voor het eerst mee 
begonnen.
Francesco Hernandez vermeldde in zijn Thesaurus (edit. Recchus, 1651) 
dat op bepaalde Opuntia's (tuna), te weten de Nochez-nopalli of Nopalno- 
cheztli, een insect voorkomt (bedoeld wordt de cochenille) en dat daardoor 
de planten ontzien worden door dieren. Alexander von Humboldt zegt in zijn 
Essai sur la Nouvelle Espagne over deze insecten, dat de eigenlijke kweek 
van deze beestjes al zeer oud is en met zekerheid teruggaat tot de tijd van 
voor de inval van de Tolteekse volkeren. Daarentegen zouden de oerbewo
ners van Brazilië de cultuur van cochenille en de rode kleurstof eruit niet ge
kend hebben.
Een ander hoofdstuk zijn de namen van de planten.
De Candolle vernoemde Cereus pitahaya naar het inlandse woord "pita
haya” , waarvan hij dacht dat het de betekenis had van "zuilcactus met eet
bare vruchten” . Het woord is gevormd uit de Tupi-woorden "p ita ”  en ” au- 
uü”  (ook wel auha, auhy of aby). De Tupi-taal wordt in de Amazone-delta 
gesproken; dit soort woorden duidt op een historische band tussen de volke
ren van Mexico en Brazilië. In deze Tupi-taal staat het woord "p ita ”  voor 
Agave americana en overeenkomstige plantenvormen uit de Bromeliaceae; 
echter ook het woord "caraoata (cravata)”  wordt voor deze planten ge
bruikt. Zonder twijfel hangt "pitahaya”  samen met de woorden "p iter”  
( = zuigen, slurpen) en "petun”  of "petum "; deze laatste woorden zijn ook 
in verband gebracht met Nicotiana langsdorfii. Het woord "auuü" betekent 
naald/stekel. Pitahaya betekent dus eigenlijk stekelige agave.
De Candolle heeft zich dus bij zijn vernoeming enigszins vergist. Piso voert in 
Thesaurus (edit. Recchus 1 658, p. 1 89) de naam "caxabu”  op, waarmee 
een "grote zuilcactus”  aangeduid wordt. Dit woord is opgebouwd uit 
"caa”  (= plant) en "a u uü 'T 'ab y" (=  naald, stekel), zodat het woord 
caxabu niets meer betekent dat stekelige plant.
Dezelfde auteur vermeldt ook een plant met de naam Jamacaru cumbeba. 
Het woord "jamacaru”  komt ook uit de Tupi-taal en is samengesteld uit de 
woorden "jha ”  ( = vrucht), "jucara/gissara/hissara" ( =jeuken) en "caruc”  
( = pokken, blaren, uitslag); de lettergreep "m a ”  wordt in de Tupi-taal zon
der verdere betekenis tussengevoegd. "Jamacaru”  - terug te vinden in de in 
grote delen van Brazilië voorkomende Cereus jamacaru - betekent dus jeu
kende, pokdalige vrucht.
Met zekerheid kan men uit de taal van de inboorlingen nog veel aanwijzingen 
krijgen die verbanden leggen met het gebruik in de volksgeneeskunst. He
laas is hiervan al veel verloren gegaan.
De Indische vijgeboom (Figueira da India) werd door een onbekende auteur 
in het jaar 1 589 zo gedetailleerd beschreven, dat we hierin zonder meer 
Opuntia ficus-indica herkennen. Uit de ook toenmalige grote verbreiding van 
deze plant in delen van tropisch Afrika en in het gehele tropische deel van 
Azië zou geconcludeerd kunnen worden dat of deze soort ook inheems is in 
de Oude Wereld of er al contact was met Amerika voor Columbus. Mis
schien leert nader veldwerk en literatuurstudie ons de ware toedracht.
Brauergasse 3, 25 Rostock 1, DDR Vertaling: L. Bercht



NIEUW BESCHRIJVING

Sulcorebutia cochabambina Rausch spec. nov.

W. RAUSCH

Simplex ad proliferans, globosa, ad 25 mm diametiens, glauca, radice rapiformi; costis ad 20, 
spiraliter tortis, in gibberes dissolutis; areolis 3 mm longis; aculeis marginalibus 8 paribus et 1 
deorsum directo, accumbentibus et contextis, 4-6 mm longis, albis ad flavidis (vel brunneis ad 
nigris); aculeo centrali 0. Floribus 25 mm longis et 25 mm diametientibus; ovario et receptacu
lo roseo, squamis latis, viridibus tecto; phyllis perigonii exterioribus spathulatis, roseis, viridi- 
acuminatis; phyllis perigonii interioribus spathulatis, violaceo-roseis (vel rubris); fauce et fila
mentis violaceo-roseis (vel rubris) stylo et stigmatibus (6-7) albis. Fructu seminibusque Sulcore- 
butiae minima Rausch modo. Patria; Bolivia, Cochabamba, apud Arani, 3 .100  m ait. Typus: 
Rausch 275, depositus in Flerbario Collectionis Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Sulcorebutia
cochabambina

Foto van de 
schrijver

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig maar ook groepenvormend, bolvormig, tot 25 mm 
diameter, grijsgroen, met een peenwortel.
Ribben tot 20, spiraalvormig, verdeeld in knobbels; areolen 3 mm lang; 
randdorens tot 8-1 0 paren en één naar beneden, aanliggend en met elkaar 
vervlochten, 4-6 mm lang, wit tot geelachtig (ook bruin tot zwart); midden
dorens 0-1, tot 3 mm lang.
Bloemen 25-30 mm lang en breed; vruchtbeginsel en bloembuis rosé, 
met brede olijfbruine tot groene schubben; buitenste bloembladeren spatel
vormig, rosé tot violet met groene punten; binnenste bloembladeren spatel
vormig met getande punt, roseviolet maar ook violetrood; keel en meeldra
den violetrose nqaar ook rood; stamper en de 6-7 stempellobben wit. 
Vrucht en zaad gelijk aan die van Sulcorebutia minima Rausch. 
Groeiplaats: nabij Arani, staat Cochabamba, Bolivia op 3 .100 m hoogte. 
Type verzameld onder nummer Rausch 27 5 en onder dat nummer gedepo
neerd in de Stadtische Sukkulentensammlung van Zürich.

Meer dan 1 5 jaar geleden maakte ik een tocht van Arani naar Vacas in Boli
via. In de omgeving van het dorpje Arani vond ik een kleine Sulcorebutia 
(WR 275), die een gelijkenis met S. minima vertoonde, echter donkerder



bloeide. Later vond ik soortgelijke planten ook in de omgeving van Cliza bij 
Tolata, alleen waren bij deze planten de bedoorning en de bloemen lichter 
van kleur (WR 611). Toen ik ook nog aan de overkant van de lagune bij Ma- 
manaca vormen (WR 671) van deze soort vond, kreeg ik een overzicht van 
de situatie.
Rondom het ca. 50 km lange Cochabamba-bekken, op een hoogte van even 
boven de 3 .000 m, groeien deze kleine, wit- tot zwartbedoornde, van rosé 
tot diep magentarood bloeiende vormen van 1 soort. Ze onderscheiden zich 
van S. minima door hun iets sterkere groei en hun krachtigere bloemen, 
waarvan de kleuren meer verzadigd zijn. De planten van S. minima die te
genover het station Ansaldo groeien - later vond ik elders groepen met meer 
dan 1 00 koppen - hebben een meer open bedoorning en een uniforme 
lichtrose bloemkleur. De planten van rond het Cochabamba-bekken verto
nen een bonte vormenrijkdom die elke cactusliefhebber, juist door de klein
heid van de plant, tot een nauwgezette observatie dwingt. De soortsnaam 
cochabambina is een samentrekking van Cochabamba en bambina ( = 
klein).

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk Vertaling: L. Bercht

De hybride-natuur van 
Sempervivum thompsonianum Wale

BEN J.M. ZONNEVELD

S. thompsonianum werd gevonden door Dr. Lempberg op de Stogovo Pla- 
nina, Joegoslavië, in 1938. Twee jaar later werd deze plant beschreven 
door Dr. Wale in het Buil. Alpine Garden Society 8: 210, 1 940. Stogovo 
Planina ligt ruwweg gezien tussen Ljubotin (waar S. macedonicum groeit) 
en Mt. Pelister (waar S. octopodes werd gevonden).
Het is algemeen bekend dat hybriden tussen geel en rood bloeiende Semper- 
vivums meestal bloemblaadjes hebben met een intermediaire kleur. Ik geloof 
dat het mogelijk is dit argument omgekeerd te gebruiken en te zeggen dat 
planten met een intermediaire kleur op de bloemblaadjes beschouwd kunnen 
worden als hybriden. De kleuropbouw van de bloemblaadjes van S. thomp-

Sempervivum
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sonianum toont tamelijk veel variatie. Ik vond verschillende kleuren bij ver
schillende bloemen in één plant en zelfs in één bloem. Bijvoorbeeld, één 
bloemblaadje was geel-groen met witte zijden en een paar rode strepen bo
ven de basis, een ander was geelwit met een witte zijde en een diep purpe
ren vlek iets boven de basis en een derde had rode strepen geleidelijk aan af
nemend van de basis naar de top van het bloemblad. Bij 5. octopodes werd 
ook een lichtpurperen vlek gevonden, niet aan de basis van het bloemblad, 
maar iets erboven. Voorts is het aantal bloemblaadjes van 5. thompsonia
num i 2-1 4 en niet 1 0, zoals in de originele beschrijving vermeld wordt. Dit 
aantal zit keurig tussen dat van S. macedonicum met 1 6-1 8 bloemblaadjes 
en dat van S. octopodes met 1 2 bloemblaadjes. Het is al door anderen op
gemerkt dat de groeiwijze van S. thompsonianum overeenkomt met die van 
S. macedonicum. Aan de andere kant heeft S. thompsonianum lange, slan
ke uitlopers en ook vaag gepunte bladeren zoals die bij S. octopodes worden 
gevonden. Bij zowel S. octopodes als S. macedonicum zijn de buitenkanten 
van de zijden van de vruchtbeginsels onbehaard of bijna onbehaard, hetgeen 
ook het geval is bij S. thompsonianum.
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De lengte van de randharen is ongeveer 0,6 mm, hetgeen het midden houdt 
tussen de lengte gevonden bij S. octopodes (0,8 mm) en bij S. macedoni- 
cum (0,4 mm), De veronderstelling dat we hier te maken hebben met een 
hybride wordt verder versterkt door een waarneming van M.C. Smith uit 
Bristol, die gevonden heeft dat slechts 1 5% van de stuifmeelkorrels normaal 
is.
Ik kreeg slechts 4 zaadjes uit 8 zaaddozen. Ook C. Favarger, die in Flora Eu
ropaea schrijft over Sempervivums, merkt op dat deze plant waarschijnlijk 
een hybride zal blijken te zijn, maar hij geeft geen argumenten om deze be
wering te staven. Volgens mij zou S. thompsonianum beschouwd moeten 
worden als een hybride tussen S. octopodes en S. macedonicum en op
nieuw benoemd moeten worden als S. x thompsonianum. S. ciliosum als 
alternatieve geelbloeiende ouder kan uitgesloten worden omdat zijn vrucht
beginsels geheel behaard zijn, zijn randharen te lang en zijn bladeren niet 
donker gepunt. Als alternatief voor de roodbloeiende ouder kan S. marmo
reum uitgesloten worden, omdat het resultaat hiervan een minder behaarde 
en grotere nakomeling zou zijn. S. kosaninii lijkt minder op de roodbloeiende 
ouder omdat de haren van deze plant meer dan 2x zo lang zijn als die van de 
andere genoemde soorten en ook is het aantal bloemblaadjes te klein (1 2). 
Bovendien hebben beide laatste soorten behaarde vruchtbeginsels, ten
minste aan de zijden.
FHet voorkomen van deze hybride wijst op een verdere verspreiding van S. 
octopodes dan alleen Mt. Pelister.
Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden
Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers Association News/etter, Vol. V, no. 4, januari 1980. p. 21.

Braziliaanse impressies (VI)
PIERRE BRAUN
O bservaties op de g roeip laats  van D iscocactus m elanochlorus  
Buin. & Bred.
Al van verre zien we de bijna rechtoprijzende, devonische zandsteenrotsen, 
die ons interessante avonturen beloven. De aanblik is zonder meer fan
tastisch en hoe dichter we de loodrechte rotswanden naderen, des te meer 
worden we geboeid door de indrukken. In de zotte en pittoreske sculpturen 
kan men met wat fantasie de meest uiteenlopende figuren herkennen. Bij
zonder indrukwekkend zijn de pilaren met hun roodgekleurde tinnen en to
rens, die de eeuwenlange erosie hebben getrotseerd en nu schitteren in de 
warme avondzon.
Toen Buining en Horst in 1 974 in deze streek waren, troffen zij een plaatse
lijke bewoner, die hen de groeiplaats van de later als Discocactus mela
nochlorus beschreven planten wees. Natuurlijk proberen we direct deze ou
de man weer te ontmoeten, maar Leopoldo Horst moet vernemen, dat hij al 
enkele jaren geleden gestorven is. Tegenwoordig leven hier nauwelijks nog 
mensen die tot in de verre omgeving goed bekend zijn. Leopoldo kan zich 
echter nog vaag de toenmalige groeiplaats herinneren. We besluiten de vol
gende morgen te trachten de plekken terug te vinden.
Met gemengde gevoelens en klapperende tanden brengen we de ijskoude 
winternacht door en wachten op het eerste ochtendgloren. Maar wat een 
ontgoocheling! Bij de kou van slecht 4 °C komt ook nog een absoluut dich
te mist, een mist zoals wij die kennen van late, vochtige herfstdagen in 
Midden-Europa.



Discocactus melanochlorus in Pedra Canga-verweringssubstraat

D. melanochlorus met vrucht
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Zandsteenrots nabij de groeiplaats van 
Discocactus melanochlorus



Ofschoon we maar een zicht van 3-5 m hebben gaan we toch op weg, 
gesteund door de enkele verkregen informaties en de terreinherinneringen 
van Leopoldo. De mist is zo dicht dat je in feite niets ziet en je meer op je ge
voel moet rijden. Plotseling staan we voor de poort van een facienda. We 
laten de wagen daar staan, want men had ons verteld dat hier onlangs drie 
kleine cactussen gevonden zouden zijn. We kruipen bijna met onze neus 
over de grond verder. De mist is zo verschrikkelijk dicht dat we elkaar al 
spoedig uit het oog verliezen, alhoewel we maar een paar meter van elkaar 
verwijderd zijn. Ondanks een onderhemd, twee wollen borstrokken, een dik
ke ski-pullover en een jack heb ik het in Brazilië nog nooit zo koud gehad.

Daarbij komt nog dat al onze kleren drijfnat worden. Tot aan de knieën zijn 
onze broeken doornat en pikzwart. Hier is alles afgebrand en verkoold, zodat 
je bij elke stap besmeurd wordt door vochtig en vettig roet.
Vrij snel vinden we de eerste exemplaren en langzamerhand ontdekken we 
dan steeds meer planten van de gezochte D. melanochlorus. Op deze vind
plaats staan een paar honderd planten in grof verweringsmateriaal van de 
Pedra Canga. Helaas zijn echter 99% van alle planten gedeeltelijk of geheel 
verbrand. Sporadisch zie ik een gezonde en gave plant. Meestal staan deze 
dan op geïsoleerde rotsen of waren zij tijdens het afbranden bedekt door ste
nen.

Alhoewel het vuur het natuurlijke landschap hier ingrijpend veranderd, zo niet 
vernietigd heeft, kan men toch nog herkennen dat hier oorspronkelijk een 
overgangslandschap van de Campo Cerrado naar de Campo Suijo en zelfs 
tot het graslandschap van de Campo Limpo aanwezig was. In tegenstelling 
tot de echte Campo Cerrado zijn hier nauwelijks bomen aanwezig en ote bo
men die er staan blijven klein en staan ver uit elkaar. Zelfs Kielmeyera wordt 
hier slechts 2 m hoog. Dominerende grassen zijn hier Aristida spp. en An- 
dropogon spp.. De bodem bestaat uit een dikke laag verweringsgesteente 
en zand; de mogelijkheid tot het vasthouden van water is daardoor gering. 
Alleen in de regentijd komt het op sommige plekken tot een piasvorming, na
melijk daar waar relatief dicht onder de oppervlakte lateritische ijzerkorsten 
liggen die het water zeer slecht doorlaten. Alleen in de dalen zijn bossen 
aanwezig; deze bestaan vaak alleen uit Mauritia vinifera, de Buriti-palm.

Na een tijd keren we terug naar de plek waar we de eerste planten vonden. 
Ik probeer hier foto's te maken. Vanwege de mist wordt voor de eerste keer 
gebruik gemaakt van de electronenflitser; het is de enige manier om te po
gen toch nog iets op de gevoelige plaat vast te leggen.
Men kan zich nauwelijks voorstellen onder welke omstandigheden wij de 
planten hier op de groeiplaats bestuderen. Ik verwonder me er telkens weer 
over dat de Disco's zich onder deze vochtige en zeer koude weersomstan
digheden prettig voelen. Enkele uren later in het dorp vertelt men ons, dat 
een paar dagen geleden de temperatuur zelfs tot -4 °C gedaald was. Het is 
bijna niet te geloven als men bedenkt dat men in de tropen zit op een hoogte 
van slechts 1 000 m. In Europa sterven de planten al als de temperatuur lan
gere tijd onder de 8 °C blijft en dit stervensproces gaat nog sneller bij hoge
re vochtigheid. Het is natuurlijk wel belangrijk het mikroklimaat in hun vader
land in ogenschouw te nemen. Het kan 's nachts dan wel sterk afkoelen, 
maar dagtemperaturen van 30-40 °C, zelfs in de winter, zijn geen zeld
zaamheid. Daarbij stijgt de temperatuur van het hier aanwezige bodem- 
substraat zeer snel.



Discocactus melanochlorus 
in bloei

Door verbranding van 
het centrale groei punt 
gaan de planten spruiten

Evenals D. flavispinus Buin. & Bred., waarover al in deel V bericht werd, be
hoort ook D. melanochlorus Buin. & Bred. tot de grote verwantschapsgroep 
rond D. heptacanthus (Rodr.) Buin & Bred. Terwijl D. flavispinus beter tot 
een lagere taxonomische rang gedegradeerd zou kunnen worden (onderzoe
kingen dienaangaande zijn lopende), onderscheidt D. melanochlorus zich 
duidelijk van D. heptacanthus en draagt terecht de soortsrang. De planten 
blijven duidelijk kleiner en vormen voor een deel al een cephalium bij een di
ameter van 3 cm. Typisch is ook de bedoorning en de altijd donkergroene 
tot roodachtige epidermis. In verhouding tot de planten worden de bloemen 
buitengewoon groot en ze geuren bijzonder sterk. De vruchten zijn smal cy- 
lindrisch, min of meer wit met rosé aan de top.

Voor we deze vindplaats verlaten, bekijken we nog een prachtige, violet 
bloeiende Cattleya, die met haar dikke wortels aan de knoestige bast van 
een boom vastzit. Haastig worden nog enkele foto's gemaakt, doch uitein
delijk zijn we zo nat en koud dat we naar het dichtbij gelegen dorp rijden, 
waar we ons opwarmen met een glas heerlijke cognac.

Literatuur:
Braun, P., Braziliaanse impressies V, Succulenta 64 p .  1 1 1 (1 985) 
Buining, A.F.H., Discocactus, Venlo 1980

Hauptstrasse 83, 5020 Frechen-1, BRD.
Vertaling: L. Bercht
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Gym nocalycium  hybopleurum - W at is dat?

LUDWIG BERCHT

In het Tsjechische tijdschrift Kaktusy 1 984, p. 77 en 99 verscheen een arti
kel van Rudolf Slaba onder de titel: "Gymnocalycium hybopleurum (K. Sch.) 
Backbg. a jemu bilzee pribuzné taxony" (G. hybopleurum en nauwverwante 
taxa). De auteur bespreekt de titelplant evenals de in de literatuur vermelde 
variëteiten. Een hiervan verheft hij tot een soort, Gymnocalycium ferox 
(Backbg.) Slaba, met als basionym G. hybopleurum var. ferox Backbg. Ver
volgens wordt G. hybopleurum var. ferocior Backbg. ombenoemd tot G. fe
rox var. ferocior (Backbg.) en Slaba, waaraan synoniem worden gesteld de 
hybopleurum-variëteiten breviflorum en centrispinum. Een en ander is me
de gebaseerd op de kenmerken van het zaad.
De inhoud van het bovenstaande artikel heb ik voor de geïnteresseerde 
Gymno-liefhebbers even aangehaald. Het zette mij aan tot het opschrijven 
van het hiernavolgende.
In samenhang met een Gymnocalycium duikt de naam "hybopleurus" voor 
het eerst op in 1 898. Karl Schumann vermeldt in zijn Gesamtbeschreibung 
der Kakteen op pagina 404 de soort Echinocactus multiflorus, een soort 
die toentertijd al vrij lang bekend was en ook in afbeeldingen vastgelegd 
was. Op pagina 405 onderscheidt Schumann naast het type drie variëteiten, 
te weten albispina, parisiensis en hybopleura. Over deze variëteit hybopleu- 
ra - de naam betekent "m et knobbelige ribben" - schrijft hij letterlijk:

"Var. 7 hybopleura K. Sch. Körper niedergedrückt, durch tiefe Querbuchten 
plump gehöckert, Stacheln weniger; Blüten weiss, im Grunde mit einem ro
ten Fleck. Var. 7 wurde neuerdings aus Paraguay eingeführt.
Anmerkung: Die Varietat y weicht im Aussere von dem Typus ziemlich er- 
heblich ab. Die Blüte weist aber unbedingt auf die Art hin".

Dit is de volledige tekst; afbeeldingen en/of tekeningen zijn van deze var. hy
bopleura niet gepubliceerd.
In de jaren na het verschijnen van Schumann's "b ijbe l" wordt in het Duitse 
tijdschrift Monatsschrift für Kakteenkunde een serie artikelen gepubliceerd 
over Echinocactussen die we thans tot de Gymno's rekenen. Ook E. multiflo
rus komt daarin aan bod; evenwel over de var. hybopleura geen woord. 
Britton en Rosé weten in hun The Cactaceae geen aanvullende gegevens te 
vermelden. Ook Berger komt in zijn boek Kakteen uit 1 929 niet verder dan 
het vermelden van de aanduidingen van Schumann.
Edoch, in het Kaktus-ABC van Knuth en Backeberg uit het jaar 1 935 ver
schijnt op pagina 289 de naam Gymnocalycium hybopleurum Backbg. Als 
basionym wordt opgevoerd E. multiflorus hybopleura K. Sch. 1 898. De au
teurs geven een plantbeschrijving (in 't Deens, zoals het gehele boek in die 
taal geschreven is) waaruit naar voren gehaald: "ca. 13 ribben, breed en 
halfrond, met dwarsgroeven midden tussen de areolen en scherpe kinvormi
ge knobbels. Bloemen witachtig tot groenachtig wit, met groenachtig rosé 
keel". Ze vermelden dat deze plant niet verwant is met G. multiflorum zoals 
Schumann had aangegeven. Als plaats van herkomst van de planten wordt 
vermeld Noord-Argentinië.
Meer informatie verkrijgen we uit Backeberg's Die Cactaceae, deel III, p. 
1 750. Onder G. hybopleurum (K. Sch.) Backbg. wordt dezelfde beschrijving 
opgevoerd als in het Kaktus-ABC, maar dan nu in 't Duits. Het groeigebied



Reproductie van 
de afbeelding van 
G ymnocalycium 
hybopleurum 
in Backeberg,
Die Cactaceae, deel III

G ymnocalycium 
hybopleurum var. 
breviflorum Backbg.

Gymnocalycium hybopleurum 
var. ferocior Backbg.

Reproducties met 
welwillende toestemming 
van VEB Gustav 
Fischer Verlag, Jena (DDR)
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VERENIGINGSNIEUWS JULIAUGUSTUS 1985
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van cac
tussen en andere vetplanten "Succulenta".

BESTUUR
Voorzitter: H. Koningsveld, Yerl. Emmastraat 34, 6673 XD Andelst. Tel.: 08880-1623.
Vice-voorzitter: M.M.M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden. Tel.: 04199-3856.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
2e Secretaresse: F. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Tel.: 077-22316.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta 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: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-7088.
Alg. Bestuurslid: F. Maessen, Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: P. Dekker, St. Pieterstraat 27, 4331 ET Middelburg. Inlichtingen over en aanmelding van lid
maatschap, tevens propagandafolders. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor leden elders wonende f 45,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.
Per 1 augustus F. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal. Tel.: 01650-36081.
Foto - redacteur: F.K.A. Noltee, Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. Tel.: 078-124200. 
Rubrieksmedewerkers: H. en R. van Donkelaar, A. Pullen, H. Ruinaard, A. v. Uijen, H. van Wortel, B. Zonne
veld.
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór het verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: Fr. van Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo. Sluitingsdatum: 15e 
van de maand vóór het verschijnen.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: A. de Graaf, Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge.
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus I 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. "Catalogus in het febr. num
mer".
Ruilen zonder Huilen: H. Leusink, Griftweg 15, 6745 XD Ede. De Klomp. Tel.: 08387-1794.

UITGAVEN BUININGFONDS
1. Het boek Discocactus door A.F.H. Buining

Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s, 84 zwart/wit fo to ’s, 33 tekeningen, 6 landkaarten en twee determi- 
neersleutels. Nog slechts voorradig in de Duitse en Engelse versie. Prijs f 30,-- incl. verzendkosten.

2. Het boek Wat betekent die naam
Formaat 15,5 x 21,5 cm, 164 pagina’s. Prijs per exemplaar f  12,50 + f 3,-- verzendkosten.

Bestelling kan geschieden door storting of overschrijving van het bedrag op girorekening 2845908 t.n.v. 
Succulenta Buiningfonds te Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.

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 f  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 wor

den voor f  2,50/stuk. Prijs t 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 f 2,50. (Bij 10 sets of meer 
I 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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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Arnhem:
15 augustus : Zomervergadering bij de hr. Visser thuis. Plantenverloting.
12 september : Lezing door dhr. Ruysch over vetplanten.

Afd. Delfzijl
5 september : De heer Kruiter leidt de avond met een discussie over de gehele cactus

hobby.

Afd. Dordrecht:
1 augustus : Buitenvergadering bij dhr. Bongaards.
5 september : Lezing door de heer P. v. Weerd over Haworthias.

Afd. Eindhoven:
5 augustus : Dhr. W. Sterk over succulente pelargoniums en dhr. J. van Dun over ”Ook orchi

deeën bij onze planten in de kas” .
2 september : De heren Huijssoon en Duijnhouwer over verspreiding van Mammillaria’s en de se

ries Leptocladodae, Spacelatae en Proliferae.

Afd. Gorinchem/Den Bosch:
2 september : Cactusreis naar het Westland.
9 september : Viering van het 25-jarig jubileum in Berlicum.

Afd. Hoogeveen:
4 september : Kasbezoek bij de fam. Schans.

Afd. Rijn en Delfland/Succulenta Den Haag:
25 juli : Excusie naar dhr. Bongaards in de Lier.
22 augustus . Excursie naar dhr. Grootscholte in Honselersdijk. Voor beide excursies ver

zamelen bij de ingang van het Zuiderpark, t/o Hengelolaan om 19.15 uur. 
Vertrek om precies 19.30 uur.

Afd. Tilburg:
10 september : Feestelijke opening van het nieuwe seizoen in De Kasteelhoeve, Has- 

seltstraat 256, Tilburg. Aanvang 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
9 september : Onderlinge plantenverkoop en dia’s van eigen leden. Inl W Alsemgeest 

tel. 03484-1083.

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 
cactussen. 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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WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING

Werkgroep Succulenten Bescherming heeft een lezing samengesteld over de bedreigingen 
van succulenten in de natuur. We geven daarbij veel aandacht aan het zelf kweken; het be
langrijkste alternatief voor importeren.
Dankzij een subsudie van het hoofdbestuur heeft de WSB een goede cassetterecorder kun
nen aanschaffen waardoor de kwaliteit van de presentatie aanzienlijk is verbeterd.
Voor meer informatie: Aat van Uijen, Bekkerstr. 137, 3572 SG Utrecht, tel. 030-732313.

HONDERD JAAR DORDTSE PLANTSOENEN

Het park Merwestein (dat zelf ook reeds 100 jaar lang als stadspark fungeert) vormt de loka- 
tie van de groots opgezette viering van de manifestatie "Honderd Jaar Plantsoenen Dor
drecht” . Dit parkt bezit een aantal fraaie bomen, waarvan sommige zeer oud, een Herten
kamp en een enkele jaren geleden aangelegde tuin met niveauverschillen, waarin voorname
lijk kruiden- en heemplanten groeien en bloeien. Bij het Hertenkamp is vanaf maart tot en 
met oktober een grote kas neergezet, waar verschillende bloemen- en plantententoonstellin- 
gen gedurende de wisselende seizoenen te zien zijn. Zo is er een tentoonstelling geweest 
van Boskoopse Cultures en een Rozententoonstelling. Van eind juni tot medio augustus ver
zorgen de leerlingen van de lagere tuinbouwschool een show van modeltuinen.
Van 17 aug. tot en met 26 aug. is er een Succulenten-tentoonstelling, verzorgd door Succu
lenta, afd. Dordrecht, in een kas van 13 bij 18 meter. De openingstijden zijn van 10.00 tot 
22.00 uur. De toegang is geheel gratis.
Mocht U meer gegevens omtrent de tentoonstelling(en) willen hebben, dan kunt U contact 
opnemen met de Gemeente Dordrecht. Telefoon 078-116472.

GOUDSE CACTUSBEURS 1986

In 1986 wordt de Goudse Cactusbeurs gehouden op 24 mei.

GYMNOCALYCIUM

Grusonia’a werkgroep "Gymnovriend” heeft zopas een boekje uitgebracht met alle namen, 
geldige en niet geldige, van Gymnocalyciumsoorten, zoals deze worden aangetroffen in boe
ken, en zaad- en plantenlijsten.
Het 50 bladzijden tellend boekje heet Overzichts- en Synoniemielijst van het geslacht Gym- 
nocalycium en geeft een opsomming van alle namen met daarbij verwijzing naar syno
niemen.
Het werkje kost 100 Bfr. (voor Nederland f 6,--) excl. verzendingskosten, en is te bestellen bij 
Edmond Crombez, Ardooisesteenweg 361 te 8800 Roeselare. Tel. 051/224932 (tussen 19 en 
21 h) PCR: 000-1052713-69.
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EVENEMENTEN

27 juli
24 augustus 
31 augustus 
31 augustus

1 september 
21-22 septem
ber
28 september

29 september 

5 oktober

: Open dag Hortus Botanicus VU Amsterdam.
: Cactusbeurs West-Brabant. Info in het meinummer.
: Cactusbeurs van het Oosten. Info in het meinummer.
: Open dag Hortus Botanicus VU Amsterdam inclusief grote orchideeënten
toonstelling van de Nederlandse Orchideeënvereniging.

: Contactdag Asclepiadaceae te Assen. Info in het juninummer.

: E.L.K. in de Hengelhoef te Houthalen. Info in het mei- en juninummer.
: Laatste open dag van de Hortus Botanicus van de VU te Amsterdam. Als 
extra op deze dag, mogelijkheid tot kopen van niet alledaagse vaste plan
ten, bloemschikdemonstratie en tentoonstelling van de vereniging Lacerta 
(reptielen en amfibieën.

: Internationale cactusbeurs van de vereniging Leuchtenbergia teSm ilde in 
België. Info Frans Hofkens, St. Jobsesteenweg 93, B-2130 Brasschaat.

: Cactusbeurs te Zuidlaren. Info P. van Veen, tel. 05940-2166.

NIEUW NIEUW

cactuskwekerij
J. FOKKER
Haarpad 38, Vleuten
Duizenden cactussen 

wachten op U.
Geopend: alleen op zaterdag 

van 10 tot 17 uur.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

HOBBY-BIBLIOTHEEK KAKTEEN 1985, onze nieuwe boekenlijst bevat nu van iedere aangeboden 
titel een uitgebreide inhoudsbeschrijving en biedt daarmee aan literatuurvrienden meer dan iedere 
andere boekenlijst. U kunt zich nu vooral in alle rust oriënteren welk boek voor U het beste is. Boven
dien zijn meerdere nieuwe boeken en tite ls nieuw in het programma opgenomen. 
ANTIQUARISCHE LISTE 11, KAKTEEN-SUKKULENTEN met meer dan 500 posities biedt deze lijst 
momenteel het grootste aanbod van antieke succulentenliteratuur. Talrijke nederlandse titels en 
vele jaargangen van Succulenta bevinden zich daarbij.
SCHUMANN, Karl: GESAMTBESCHREIBUNG DER KAKTEEN (Monographia Cactacearum), 2e druk, 
Berlijn 1903. Een mooie nauwkeurige nieuwdruk in leder, in een kleine oplage, is direct leverbaar. 
Prijs DM 185,-- plus porto.

JÖRG Kopper Lockfinke 7 D 5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Opgaven voor het september-nummer moe
ten vóór 15 augustus bij de heer Fr. van 
Leeuwen, Verl. Grensweg 6, 5927 PR Venlo 
zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar 
éénmaal gratis een advertentie zetten in de
ze rubriek. Alleen advertenties de hobby be
treffende worden opgenomen.

Te koop gevraagd de volgende mamm. soor
ten: -albicoma, -artoflorens, -aureilanata, - 
herrerae, var. albiflora, -humboldtii, - 
lindsayi, -pectinifera, -poselgeri, -saboae, - 
slevinii, -tetrancistra, -theresae, -thornberi, - 
rettigiana, -verhaertiana (-phitauiana), - 
viereckii, -viginis, -wrightii, var. wilcoxii. Pe
ter Franken, de Savornin Lohmanlaan 23a, 
3038 NB, Rotterdam, tel. 010-672089.

Wegens verhuizing te koop: mijn cactusver
zameling. La Garde, Floreffestraat 30a, So- 
meren. 04937-2726.

* **

Op woensdag en zaterdag van 9-12.30 uur 
kunt U mijn planten bezichtigen en eventu
eel ruilen of kopen. Gevraagd: planten of 
stekken van Delosperma aberdeenense en 
diverse rotsplanten, zo mogelijk op naam. 
Freek Hoogvliet, Bergweg 14, 7242 ER Lo- 
chem, tel. 05730-3724.

B L A D K A K T U S

Binnenlandse en buitenlandse 
boeken steeds voorradig.
Wij bestellen graag voor U.

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10
2585 EN 's-Gravenhage 
tel. 070-646277

NIEUWE LEDEN

Cactus en Succ. Journal, P.O. Box 3010, Santa Barbara 
California/USA.

Brom A.F.M. v.d., Eidelhof 19, Amersfoort.
Werf-v. Kesteren Mevr. v.d., Valkestein 1103, Ede.
Boer-v. Gisbergen Mevr. de, Vlierstraat 2, St. Michiels

gestel.
Dumon Mare, Nieuwe Steenweg 156, De Haan/België. 
Stanley G., 6736 Fulton Street, San Franciscoa/USA.
Brink R.P. v.d., H. Bentinckstraat 14, Naarden.
Slosse William, Bauwenslaan 13 bus-7, Koksijde/België. 
Hams Mevr. G., Lod. v. Nassaustraat 23, Zwijndrecht. 
Vervloet Carolus, Ringbaan 39, Koekelare/België.
Mulder H., Schuitenweg 67, Eelde.
Vries Robert de, Steenboekstraat 27, Hoorn.
Fierlier-Bakker Mevr. J., Dennenlaan 168, Zwanenburg. 
Oosterhoudt-de Haas Fam., Talmastraat 27, Veenendaal. 
Wingerden-Hissink Mevr. v., Schuilingstraat 4, Deventer. 
Vergeer H.C., Jeanne d’Arclaan 340, Amstelveen.
Lemmens G., Leopoldslei 50, Brasschaat/België.

CACTUSSEN - SUCCULENTEN

A. N. BULTHUIS EN CO.
3945 BC Cothen - G roenewoudseweg 14 
Sortimentslijst wordt na storting van f 1 ,-  
toegezonden. Girorekening 124223.

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

M  VA N  DER AUWERA
Tuincenter^ q JE./W, 150 Reetse steenweg 
2630 Aartselaar (België)

Phyllo's Echeveria's Tel.: 3 888 88 16 
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CACTUSBEURS AFDELING IJSSELSTREEK

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar wederom de "Succulentenbeurs van het Oosten” georga
niseerd en wel op:
Zaterdag 31 augustus 1985, Hanzehof, Coehoornsingel te Zutphen.
Aanvang beurs 11.00, zaal open 10.00 uur. Einde beurs 16.00 uur.
De akkommodatie in de zaal "Buitensociëteit” van de Hanzehof geeft voldoende ruimte voor 
eenieder terwijl bovendien in ruime mate parkeergelegenheid aanwezig is. Tevens is er de 
mogelijkheid de inwendige mens te versterken aan het restaurantbuffet.
Reservering tafelruimte.
Gezien de hoge kosten welke aan de luxe akkommodatie zijn verbonden verzoeken wij u tij
dig, d.w.z. in elk geval vóór 1 augustus a.s. tafels te reserveren door storting van het ver
schuldigde bedrag op postrekening 5688711 t.n.v. A. Melcherts te Losser.
Tarieven: 2,50 per strekkende meter. Maximum bestelling: 3 meter! Voor handelaren specia
le condities op aanvraag.
Inlichtingen: te verkrijgen bij dhr. C. Wonnink, Mgr. Nolensstr. 25, 7204 LK Zutphen. Tel.: 
05750-24036.
N.B.: Indien u niet reserveert loopt u het risico géén tafelruimte meer te kunnen huren.
Het is niet toegestaan op onze beurs natuurimporten mee te brengen!

De Beurscommissie afd. IJsselstreek.

ZOJUIST VERSCHENEN

Vergleichsliste (vergelijkingslijst) der tot nu toe verschenen PR-veldnummerlijsten, met kom- 
mentaar, 12 blz. U kunt de lijst aanvragen door fl. 3,50 aan postzegels (incl. porto) te sturen 
aan: Sjef Theunissen, Vierschaarstraat 23, 4751 Oud-Gastel.

DE CACTUS

Kaal staat hij voor de blankheid der gordijnen, 
Verschrompeld in wat kiezel en wat zand 
En mist zijn ziel: het alverschroeiend schijnen 
Der eeuwge zomers van zijn vaderland.

Maar aan het einde van zijn lijdzaam dulden, 
Spruit op een lichten morgen, als een vlam 
van ’t heet verlangen dat hem gans vervulde 
Een bloem van heimwee uit zijn dorren stam.

Hij bloeit; en in dien onverwachten droom 
laat hij een stond zijn heimlijk wezen blinken 
In ’t graf van broze bloemblad en aroom,

Zoals de dichter die, na harden strijd,
Zijn innigst voelen in een lied doet klinken 
En weerkeert tot zijn oude eenzelvigheid.

Jan van Nijlen, 1884
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G ymnocalycium 
hybopleurum var. ferox 
Backbg.

Reproducties van 
afbeelding in 
Backeberg, Das 
Kak teenlexikon

wordt thans aangeduid met Argentinië (Cordoba). Backeberg vermeldt de 
bevinding van Hosseus dat deze soort niet te zamen groeit met G. multiflo
rum. Tevens zouden volgens Hosseus de planten sterk spruiten. De door 
Backeberg aangehaalde bevindingen van Hosseus staan in zijn Nótas Sobre 
Cactaceas Argentinas, deel I, verschenen in Archivos de la Escuela de Far- 
macia de la Fadultad de Cfencfas medicas de Cordoba uit het jaar 1 939. 
Hosseus haalt uitvoerig de gegevens die Schumann vermeldde aan. Wat 
Hosseus identificeert met de var. hybopleura zijn planten uit het departe
ment Cruz de Eje, prov. Cordoba. Uit recenter veldonderzoek van o.a. Ritter 
weten we dat bij Cruz del Eje een multiflorum-vorm groeit, die onlangs be
schreven werd onder de naam G. schuetzianum.
Terug naar Backeberg en Die Cactaceae. Hij vermeldt verder dat de beschrij
ving in 1 93 5 gebaseerd was op een grote(re) importzending. Voor het eerst 
wordt er een plant met de naam G. hybopleurum afgebeeld. In aansluiting 
op zijn G. hybopleurum geeft Backeberg nog de beschrijving van de var.
euchlorum.
In zijn Kakteenlexikon beschrijft Backeberg nog een viertal nieuwe variëtei
ten, te weten breviflorum, centrispinum, ferocior en ferox. Op de waarde 
en betekenis van deze variëteiten wil ik hier niet ingaan. Dat gebeurde onder
meer in het hierboven aangehaalde artikel van Slaba.
Dat de vraagstelling in de titel niet nieuw is, bewijst de publicatie van Koop in 
K.u.a.S. 1 9’75 p. 219. Ook hij begint met een overzicht van de historische 
gegevens. Vervolgens geeft hij een uitvoerige beschrijving van G. hybopleu
rum sensu Backeberg aan de hand van importplanten, verzameld door 
Rausch. In het artikel zijn deze planten afgebeeld. Rausch verzamelde ze in 
de omgevingen van Andalgala en Hualfin in de Argentijnse provincie Cata- 
marca en voorzag ze van zijn veldnummer WR 1 45. Het artikel bevat echter 
ook afbeeldingen met het onderschrift G. hybopleurum BO 56. Deze planten 
zijn door Borth verzameld in de omgeving van Ulapes in de provincie La Rio- 
ja. De vindplaatsen van WR 1 45 en BO 56 liggen zo'n 500 km van elkaar. 
Het zou buitengewoon interessant zijn de zaadvorm van spec. BO 56 te ken
nen. Het zaadtype van de planten uit de omgeving van Andalgala en Hualfin 
zou men nog tot dat van de Mostiana kunnen rekenen. Echter, uit het ge
bied rond Ulapes in het zuiden van La Rioja zijn mij geen planten bekend met 
een dergelijk zaadtype. Wel zijn uit dit gebied planten afkomstig die behoren 
tot de soorten G. castellanosii en G. bozsingianum. De zaadvorm van deze
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planten uit de serie der Castellanosiana is onmogelijk te verwarren met dat 
van de Mostiana. G. castellanosii is nogal variabel in zijn bedoorning en het 
verdient dan ook aanbeveling de Backebergse hybopleurum-variëteiten ferox 
en ferocior ook te beschouwen ten opzichte van deze soort. Het zal me 
evenmin verbazen - of liever gezegd het zal me verbazen als het niet zo is - 
als blijkt dat de var. ferox en ferocior beschreven zijn aan de hand van plan
ten afkomstig uit het zuidelijke deel van La Rioja.
Maar terug naar de vraagstelling. Schumann gaf voor zijn var. hybopleura 
aan dat de plant nogal afweek van het type maar dat de verwantschap een
duidig naar voren kwam uit de vorm van de bloem. Hij vermeldt niets over 
het zaad; dat is jammer, maar in die tijd werd daar nog weinig aandacht aan 
besteed. Wel gaf hij aan dat de planten uit Paraguay afkomstig waren. Zoals 
we weten zijn de opgaven over de herkomst vaak onvolledig of onjuist. Rond 
de eeuwwisseling werden evenwel veel cactussen uit Paraguay ingevoerd. 
Men denke aan de planten waar Hassler over schreef, de Paraguayaanse 
''denudatums'', maar ook aan de tocht van Fric. Waarom zou derhalve aan 
de opgave van Schumann getwijfeld moeten worden? Dit wordt nog ver
sterkt als men de literatuur van rond de eeuwwisseling leest; vergelijkingen 
tussen E. multiflorus en de nieuw-geïmporteerde denudatum-vormen wor
den regelmatig gemaakt.
De planten sensu Backeberg komen ongetwijfeld uit het noorden van 
Catamarca, Argentinië. Latere veldonderzoekingen hebben dat ruimschoots 
aangetoond. Een uitvoerige plantbeschrijving kan men vinden in het al eer
der genoemde artikel van Koop.
Opmerkelijk is dat, voor zover de literatuur uit de jaren rond 1 900 dat aan
geeft of juist niet aangeeft, uit Catamarca toen geen Gymno's bekend wa
ren. Wel bijvoorbeeld uit de bergen van Cordoba, waar o.a. G. multiflorum 
thuishoort. Die was evenwel al in 1 845 beschreven. In 1 906 verschijnen 
de nieuwbeschrijvingen van Echinocactus (Gymno) mostii en E. (Gymno) 
kurtzianus, beide uit Cordoba afkomstig. Voor Gymno's uit de provincie 
Catamarca moeten we wachten tot het begin der jaren twintig (G. baldia- 
num).
Mijn conclusies zijn: er is geen enkele reden om aan te nemen dat Schu
mann met de var. hybopleura dezelfde planten bedoelde als later Backeberg 
met G. hybopleurum. Wat voor een plant Schumann beschreef(l) is niet 
meer te achterhalen en die plant is evenmin in een foto of tekening vastge
legd. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk te speculeren, wat Schumann dan 
wel voor planten bedoelde: G. fleischerianum, G. paraguayense? Het beste 
lijkt mij de naam Echinocactus multiflorus var. hybopleura aan te merken als 
een nomen dubium en verder te vergeten.
De verwijzing van Backeberg naar de aanduiding van Schumann is incorrect. 
Backeberg geeft nergens aan op welke grond hij tot de overtuiging kwam dat 
zijn planten overeenstemmen met die welke Schumann voor ogen had. In
dien Backeberg de planten die hij beschreef Gymnocalycium hybopleurum 
Backbg. genoemd had zonder te verwijzen naar Schumann en als hij zijn be
schrijving had- gecompleteerd met een Latijnse diagnose, dan had hij een 
correcte nieuwbeschrijving gegeven.
Thans moet de conclusie luiden dat de naam G. hybopleurum (Schum.) 
Backbg. niet bestaat. De planten onder die naam, zoals G. spec. WR 1 45, 
zijn dus naamloos. Het is dan ook een taak voor degene die over voldoende 
veldkennis van deze planten beschikt en ook origineel materiaal tot zijn be
schikking heeft, ze alsnog officiéél te beschrijven.
De schrijver is dank verschuldigd aan de heer A. Hofman voor het beschikbaar stellen van de originele tekst van Hosseus' artikel. 

Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen



M e se m b rya n th e m a ce a e  (XLVIII)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

77. Micropterum Schwantes
(Afgeleid van micro = klein en pteron = vleugel; heeft betrekking op de slecht ontwikkelde hokdeksels van de zaaddozen)

Een geslacht van éénjarige planten met een liggende groeiwijze. We komen 
ze niet of nauwelijks tegen in liefhebbers-collecties. Ook in de prijslijsten van 
zaadhandelaren ontbreken ze veelal. De planten hebben, op één soort na, 
langwerpige tot spatelvormige bladeren. Die ene uitzondering is M. herre ien 
deze plant heeft veervormig ingesneden bladeren.
De planten kunnen - als u tenminste de zaden te pakken kunt krijgen - door 
zaaien vermeerderd en 's zomers buiten gekweekt worden. De bloemen stel
len niet zo veel voor; ze zijn meestal nogal klein met korte bloemblaadjes en 
een vrij groot vruchtbeginsel.

klep

Bladvorm van 
Micropterum herrei

zaadstrengen

Tekeningen: A. de Graaf 
naar een afbeelding 
in Schwantes, F!o wering 
S tones and 
Mid-day Flowers

Zaaddoos van 
Micropterum species

klepvleugel

zwellijst

zaden

hokdeksels

Het geslacht omvat volgens Jacobsen 6 soorten met 3 variëteiten.
De natuurlijke groeiplaatsen liggen wijd verspreid in de Kaapprovincie. Als 
afbeelding geven wij u slechts een schets van de voor Mesems afwijkende 
bladvorm van M. herrei en een schematische tekening van de zaaddoos van 
een Micropterum species, zoals die voorkomt in Schwantes, "Flowering 
Stones and Mid-day Flowers". Een schitterend boek, dat helaas uitverkocht 
is, doch dat via onze bibliotheek wel ter inzage te verkrijgen is.
Zoals u ziet zijn de hokdelsels slecht ontwikkeld; ze bedekken maar een 
zeer klein gedeelte van de vakjes waarin zich de zaden bevinden. De zaden 
liggen na opening van de ca'psules open en bloot. De klepvleugels zijn geheel 
teruggeslagen en de hokdeksels bieden nauwelijks enige bescherming tegen 
directe uitstroming van de zaden. Deze bouw van de zaaddoos is de meest 
primitieve van de onder-familie der Mesembryanthemaceae. de Ruschioi- 
deae.
Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht

Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge (wordt vervolgd)
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Het Argentijnse geslacht Tephrocactus

J. LAMBERT Ir. A.I.Gx.

Ofschoon sommige botanici heden ten dage nog steeds de Tephrocactus- 
sen tot het geslacht Opuntia rekenen, werd deze groep reeds in 1 868 als 
zelfstandig geslacht afgezonderd door Lemaire.
Tephrocactus onderscheidt zich van Opuntia door de ronde, niet afgeplatte 
segmenten, de omhulde stuifmeelkorrels, de diepere, gewelfde areolen, de 
verdrogende en dan openbarstende vruchten en de zaden die een poreuze 
arillushuid met sterk ontwikkelde "vleugels”  hebben.
De definitie van het geslacht, zoals onlangs door Kiesling opnieuw werd ge
formuleerd, luidt als volgt: "Alleenstaande ronde bloemen. Vruchtbeginsel 
kogelvormig tot subkonisch, groen of grijsachtig, met regelmatig verspreide 
areolen. Deze laatste gewelfd, met bundels roodachtige glochiden, de bo
venste areolen tevens met doornen. Zaadholte subkonisch of afgeknot ko
gelvormig; stijl spoel- tot knotsvormig; stempel met weinig talrijke, korte dik
ke lobben, bedekt met papillen. Kroon rond, met een beperkt aantal blade
ren, gewoonlijk w it of roze, soms geel of rood, met een parelmoerachtige 
glans. Meeldraden talrijk, in dichte bundels, gemakkelijk kwetsbaar. Vruch
ten droog, openspringend langs een onregelmatige barst. Zaden omringd 
door een poreuze arillushuid (van funiculaire oorsprong) met twee zijdeling
se vleugels.
Planten met losse vertakkingen, gevormd door verschillende opeenge- 
plaatste segmenten, vaak met geledingen die gemakkelijk afbreken. Seg
menten kogelvormig tot cylindrisch, met ruwe opperhuid, grijs of bruin tot 
donkergroen; knobbels ongeveer even hoog als breed, of iets breder dan 
hoog. Areolen gewelfd, aan de toppen van de knobbels, al dan niet be- 
doornd; glochiden steeds aanwezig, sterk ontwikkeld en roodachtig ge
kleurd. Bladeren konisch, zeer snel afvallend".
De naam van de door Lemaire aangegeven type-soort Tephrocactus diade
matus dient door de naam T. articulatus (Pfeiffer) Backeberg vervangen te 
worden, daar T. diadematus aan de laatste synoniem is gesteld en de naam 
Cereus articulatus Pfeiffer (1 83 7) prioriteit heeft.
Het verspreidingsgebied van het geslacht beperkt zich tot het westen en het 
noordwesten van Argentinië, te weten de provincies Salta, Catamarca, Tu- 
cuman, La Rioja, Santiago del Estero, Cordoba, San Juan, San Luis en Men- 
doza. (Een aantal niet-Argentijnse soorten (uit Bolivia, Chili en Peru) welke 
eveneens bij de liefhebbers verspreid zijn onder de geslachtsnaam Tephro
cactus behoren in feite tot het geslacht Maihueniopsis). De planten groeien 
er op zeer droge, steenachtige of zandachtige vlakten en flauwe hellingen, 
tussen 500 en 2500 meter boven de zeespiegel.
Een eerste, sterk verspreide soort is Tephrocactus articulatus, met twee 
goed afgetekende variëteiten: T. articulatus var. articulatus en T. articula
tus var. oligacanthus.
De plant neemt in de natuur de vorm van kleine boompjes aan, die tot 40 
cm hoog worden. De "s tam " bestaat uit één tot drie ietwat dikkere, opeen
gestapelde segmenten van ongeveer 5 cm diameter; de vertakkingen tellen 
op hun beurt tot maximum 8 segmenten. Deze breken zeer gemakkelijk af, 
en daar ieder afgevallen segment gaat wortelen en een nieuwe plant doet 
ontstaan, ontmoet men, niettegenstaande de tamelijk grote variabiliteit van 
deze soort, volkomen gelijkvormige populaties, die in feite klonen zijn.
De huidskleur is groenachtig grijs; de nieuwe knobbels zijn door een donkere 
streep omringd.
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Tephrocactus a/exanderi, omgeving Senor de Ia Pena Foto’s van de schrijver

Tephrocactus articulatus var. articulatus nabij Nonogasta
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De variëteit articulatus is meestal volkomen doornloos, of draagt slechts en
kele zeer korte, rudimentaire, afgeplatte doornen. Vroeger werden deze 
twee vormen wel eens als aparte variëteiten beschouwd, en resp. als "var. 
inermis" en "var. calvus" bestempeld.
De bloem is parelmoerachtig wit, soms met een weinig roze.
De variëteit oligacanthus is een der meest populaire Tephro's bij de liefheb
bers. Ze valt op door haar zeer eigenaardige bedoorning; deze beperkt zich 
tot de zijdelingse en bovenste areolen van ieder segment en bestaat uit sterk 
afgeplatte, papierachtige doornen, grijsachtig wit van kleur. Soms treft men 
daarnaast ook een aantal meer stevige, rechtafstaande doornen aan, die 
dan bruin gekleurd zijn. Deze variëteit werd vanweoe haar variab ilite it v ro e
ger verspreid onder verschillende benamingen, zoals "var. papyracanthus", 
"var. diadematus", "var. polyacanthus" en "Opuntia tu rp in ii".
Het verspreidingsgebied van T. articulatus omvat de provincies Salta, Cata- 
marca, San Juan, La Rioja, het westelijk deel van Cordoba, tot in Mendoza 
en San Luis. Er zijn geen specifieke gebieden aan te wijzen voor de onder
kende variëteiten.

Tephrocactus molinensis bewoont slechts een beperkt areaal in de provin
cie Salta. De soort dankt haar naam aan het plaatsje Molinos, ten zuiden van 
Cachi.
De plant vormt bosjes van 1 5-2 5 cm diameter en een hoogte van 5-1 0 cm; 
de segmenten zijn donker grijsgroen. De glochiden zijn mooi baksteenrood, 
terwijl ieder areool daarenboven nog een ring borstelharen draagt. De bloem 
is parelmoerachtig wit, met een roze tot bruinachtig hart, groene meeldra
den en gele helmknoppen. Deze soort is nauw verwant met de voorgaande.

Tephrocactus (aoracanthus var.) paediophilus Tephrocactus aoracanthus
ten westen van Chepes ten noorden van de stad San Juan
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Tephrocactus weberi groeit in de omgeving van Molinos samen met T. mo- 
linensis doch het verspreidingsgebied strekt zich veel verder zuidwaarts uit 
tot in de provincies Catamarca, Tucuman (westelijk gedeelte), La Rioja en 
San Juan.
De planten vormen bosjes van 20 tot 30 cm diameter en een hoogte van 
1 8 cm. Het betreft een sterk bedoornde soort. De segmenten zijn geelachtig 
groen. De bloem is geel tot rood, met gele of roze meeldraden en gele 
helmknoppen. De zaden, met de zeer sterk ontwikkelde arillus, hebben de 
vorm van een komma, of van een mensenoor.
Er werden twee variëteiten beschreven, nl. de var. dispar, met kortere door
nen, en de var. setiger, met meer naar boven gerichte doornen. Een derde, 
niet beschreven variëteit werd door Walter Rausch te Amblayo (prov. Salta) 
ontdekt: de segmenten blijven kleiner, de doornen zijn eveneens kleiner en 
minder talrijk, en de plant bloeit gemakkelijker in kuituur.

Tephrocactus geometricus is slechts bekend van één enkele vindplaats, nl. 
Angostura del Guanchin, ten noorden van Tinogasta (prov. Catamarca). De 
plant vormt bosjes van 1 5 cm hoog. De segmenten zijn geelachtig groen. 
De onderste areolen dragen alleen glochiden en borstels; de bovenste dra
gen daarenboven nog 3 tot 5 afgeplatte, sterk gekromde doornen, wit tot 
zwart gekleurd en tegen de segmenten aangedrukt. De bloemen zijn wit. 
Deze soort is nauw verwant met T. alexanderi, doch telt minder doornen.

Tephrocactus aoracanthus vormt bosjes tot 30 cm hoog. Segmenten ge
makkelijk afbrekend, bolvormig, van 5 tot 8 cm hoog en met ongeveer de
zelfde diameter. Areolen met witachtige wol, soms wat bruin in het midden, 
en roodachtige tot bruinachtige glochiden van ongeveer 5 mm lang. De on
derste areolen zijn klein (2-3 mm) en onbedoornd; de bovenste zijn veel gro
ter (tot 6 mm) en dragen 1 tot 7 sterke, witachtig tot bruin gekleurde door
nen, met een breedte van 2 a 3 mm aan de basis, en een lengte van 7 tot 
1 5 cm.
De bloemen zijn wit of licht roze. De areolen op het pericarpellum dragen tal
rijke glochiden, de bovenste daarenboven ook harde, donkere doornen. De 
meeldraden zijn wit, met gele helmknoppen.
De soort bewoont de provincies La Rioja en San Juan, alsook het westen 
van Cordoba en het noorden van Mendoza.
Tephrocactus paediophilus wordt als een vorm van T. aoracanthus be
schouwd. Ze onderscheidt zich door de uitzonderlijk lange doornen (tot 25 
cm en meer) en zou mijns inziens wel de status van variëteit verdienen.

Tephrocactus alexanderi vormt bosjes tot 50 cm hoog en breed, met losse 
vertakkingen. De segmenten zijn olijfgroen tot askleurig. De areolen dragen 
4 tot 1 4 doornen, waarvan 1 tot 6 kleinblijvend en doorschijnend, 1 a 2 cm 
lang en tegen de plant aangedrukt zijn. De overige zijn stevig, rechtstaand of 
enigszins gebogen, grijsachtig of blauwachtig gekleurd (zelden wit in de on
derste areolen) en worden 2 tot 4 cm lang. De glochiden zijn geelachtig ro
ze.
De bloemen zijn groot, met een diameter van 5 tot 7 cm en wit of roze.
In de volksmond heet deze soort "bola de Indio". Men vindt ze in de provin
cies Catamarca, La Rioja, San Juan en in het noordwesten van San Luis. Ze 
groeit in zandachtige tot steenachtige gronden, die soms iets zout zijn, op 
een hoogte van 500 tot 800 meter. De plant speelt een belangrijke rol in 
het vastzetten der duinen, welke tot tientallen meters diameter en 3 meter



hoog kunnen zijn; de opperste segmenten groeien boven op de duinen, ter
wijl de onderste, die met zand bedekt zijn, afsterven. Daar waar één enkel 
exemplaar aan de oorsprong van de zandheuvel ligt ontstaan aldus een 
groot aantal afzonderlijke planten.
Het is een der mooiste en interessantste soorten, ook in de kuituur.

Tephrocactus halophilus is een soort die zich beperkt tot de provincie'San 
Juan, in de omgeving van de Siërra Pie de Palo. De onregelmatige bosjes 
worden slechts 1 5 cm hoog en breed. Asgrauwe segmenten van 6 cm 
hoog en 3 tot 5 cm diameter, met talrijke knobbels. Areolen met witte wol 
en weinig ontwikkelde, lichtroze glochiden; 9 tot 1 2 soepele doornen van 4 
a 5 cm lang, witachtig tot grijsachtig van kleur. Bloemen van 5 cm diameter, 
wit tot licht roze of zalmkleurig. Verwant met voorgaande soort.

In de kuituur zijn Tephrocactussen niet veeleisend; ze vragen een goed door
latende, lichte grond en behoorlijk water in de zomer, 's Winters moeten ze 
echter droog gehouden worden, waarbij ze dan wel lage temperaturen ver
dragen. Voor het merendeel zijn het trage groeiers (met uitzondering van T. 
articulatus) en zij ontmoedigen hun verzorgers nogal eens doordat ze zeer 
moeilijk tot bloeien overgaan in ons klimaat. Veel licht is een "m ust” , en 
dan nog liefst onder plastic of in de open lucht ('s zomers), zodat ze van de 
UV-stralen der zon kunnen genieten.
Bij helder weer in de winter kan eens goed luchten en benevelen geen 
kwaad.
De planten zijn zeer gemakkelijk via stek te vermeerderen.
Literatuur:
Kiesling, R.: 1 984 , Estudios en Cactaceae de Argentina: Maihueniopsis, Tephrocactus y generos afines (Opuntioideae). Darwi- 
niana 25 (1-4), 171-215.
Leighton-Boyce, G. & lliff, J .: 1973, The Subgenus Tephrocactus. Succulant Plant Trust, Morden.

Passendalestraat 84, 8 6 9 8  Zonnebeke *

De continentale A ncistracanthae  (I)

Th.M.W. NEUTELINGS

In de afgelopen twee jaar heb ik een aantal verwantschapsgroepen uit het 
geslacht Mammillaria de revue laten passeren. Het microcarpa-complex 
(Succ. 1983, 62, p. 29 en 58) en de daaraan verwante mazatlanensis- 
groep (Succ. 1 983, 62, p. 107) omvatten soorten die alle voorkomen op 
het Mexicaanse vasteland. Vervolgens maakte ik een overstap naar het lan
ge schiereiland Neder-Californië en besprak de aldaar voorkomende soorten 
die gerekend worden tot de Ancistracanthae (Suc. 1 984, 63, p. 234, 
255, 282 en 1 985, 64, p. 1 5, 36, 67, 81, 1 1 5 en 1 35). Deze Nedercali- 
fornische Ancistracanthae waren te onderscheiden in een viertal groepen, te 
weten de dioica-, de goodridgii-, de albicans- en de schumannii-gmep. 
Evenwel, op het vasteland van Mexico komen nog een viertal soorten voor 
die duidelijk verwant zijn met de Nedercalifornische Ancistracanthae. Het 
zijn de soorten M. thornberi, M. mainiae, M. yaquensis en M. boolii. Velen 
beschouwen M. boolii als nauw verwant met M. schumannii en M. insularis. 
De andere drie vormen een eigen groep, die door sommigen tot de 
microcarpa-groep gerekend wordt. Alvorens in een volgend artikel in te gaan 
op een nieuwe ordening die leidt tot de oprichting van een nieuwe serie Me- 
gastigmatae ( = met grote stempels) zullen eerst de vier genoemde soorten 
besproken worden.
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Mammillaria boolii Foto van de schrijver

Mammillaria boolii Lindsay (1 953)
Deze ruim 30 jaar geleden beschreven soort werd vernoemd naar de heer 
Bool, die de aantrekkelijke plantjes vond nabij de San Pedrobaai in de staat 
Sonora, Mexico.
Plantkenmerken:
Lichaam: bolvormig (in de natuur ook spruitend), 3,5 cm hoog, 3 cm 0, onder cultuuromstan- 
digheden groter wordend.
Wortelstelsel: peenvormig met vezelige zijwortels.
Axillen: aanvankelijk met witte wol, later kaal.
Randdoorns: ca. 20, wit, naalddun, 1 5 mm lang.
Middendoorn: 1, 1 5-20 mm lang, gelig met donkerdere, geelbruinige, omgebogen punt, af
staand.
Bloemen: tot 30 mm lang en 30-45 mm 0, roze met lichtere bloembladranden; stempel 4- 
lobbig, groen.
Vrucht: 30x5 mm, knotsvormig, oranje.
Zaad: zwart met putjes.
Groeiplaats: San Pedrobaai en San Carlosbaai, staat Sonora, Mexico.

Velen beschouwen deze soort slechts als een variëteit van M. insularis, ter
wijl anderen nog verder gaan door zowel M. insularis als M. boolii te zien als 
variëteiten van M. schumannii. Ook Krainz constateerde deze verwant
schap. Evenwel, vanuit geografisch oogpunt mogen we niet vergeten, dat 
de staat Sonora door de Californische Golf van Neder-Californië gescheiden 
wordt. Een scheiding die zich ruim 20 miljoen jaar geleden voltrok. Na die 
scheiding doorliepen de Nedercalifornische Megastigmatae hun eigen evolu
tie. Natuurhistorisch gezien zou het dan ook verklaarbaar kunnen zijn dat zo
wel M. schumannii en M. insularis als M. boolii van dezelfde voorouders af
stammen.
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In dit verband is het interessant te mogen constateren dat, ondanks de ge
scheiden ontwikkelingen, deze groep planten die zo karakteristieke stempel- 
vorm behouden heeft; wel zijn er variaties in grootte, kleur en aantal lobben. 
Voor de liefhebber is M. boolii een mooi, kleinblijvend plantje, dat bij een 
normale verzorging zijn schitterende, grote bloemen tijdens de zomermaan
den vrij regelmatig tentoonspreidt. Ook de oranjegekleurde, lange besvruch
ten zijn aantrekkelijk om te zien. Daarbij dienen we wel voor ogen te houden 
dat de bloem zelfsteriel is. Een grondmengsel van klei of leem en grof zand 
vermengd met wat kleine gebakken kleikorrels of iets dergelijks wordt door 
deze planten erg op prijs gesteld. Vanwege de dikke peenachtige hoofdwor
tel stellen zij een wat hogere pot op prijs.
Zaaien geeft na drie jaar al bloeibare plantjes.
Lau publiceerde voor deze soort de veldnummers 775, San Pedrobaai en 
776, Agua Prieta; beide groeiplaatsen liggen in de Mexicaanse staat Sono
ra.
De benaming Mammillaria buxbaumiana Hort. is een oudere catalogus- 
naam voor M. boolii. (wordt vervolgd)
Galmeidijk 49, 4 706 KL Roosendaal #

Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

2 mei
Al een paar weken lang snel ik - terug van mijn werk - naar boven, in de hoop 
dat een van mijn bladcactussen eindelijk in bloei is. Eén knop is zo groot en 
de blaadjes ervan zijn al zo bol gaan staan, dat ik steeds denk: vandaag nog! 
Omdat ik nu al zelfs de meeldraden kan zien, vermoed ik dat het er deze 
avond toch echt van zal komen. En inderdaad: als het bedtijd is, kan ik de fel
rode bloem in al haar pracht bewonderen. Drie knoppen, in grootte varië
rend, beloven nog wat voor de toekomst.

3 mei
Thuis vind ik twee brieven uit Engeland, waarvan één met een metalen buis
je,'dat een stukje van Frerea indica bevat. Helaas is dit buisje tijdens de reis 
naar Nederland ingedeukt, waardoor mijn stekje gekneusd is. Ik snijd het 
stekje daarom in tweeën. Het stammetje van Frerea indica krijg ik vooruitlo
pend op de eigenlijke zending met stekjes toegestuurd. Mijn corresponden
tievriend heeft het namelijk voor mij bij een kennis gehaald en kon moeilijk 
een paar weken met de verzending ervan wachten.

4 mei
Een van mijn Duvalia's, vermoedelijk een D. parviflora-hybride, is aan haar 
bloeiperiode begonnen. Binnen de familie der aasbloemen zijn Duvalia's al
tijd goed te herkennen aan de bijzondere stuurradvorm. Alleen het onder
scheid tussen de verschillende soorten ligt niet zo eenvoudig, of je moet wel 
heel bijzondere exemplaren hebben, zoals D. angustiloba, D. maculata of 
D. corderoyi. D. angustiloba heb ik misschien in bezit, maar daar kan ik pas 
zeker van zijn na de eerste bloem. Mijn nu bloeiende Duvalia is in ieder geval 
moeilijk te determineren aan de hand van de kleuren, want de blaadjes van 
het slechts één centimeter grote bloempje zijn de eerste dag nog paarsbruin, 
maar worden na verloop van tijd steeds bleekgroener. Het fraai gevormde 
rozebruine hartje wordt dan echt crèmekleurig.



8 mei
's Avonds ben ik druk bezig om stekjes te verzamelen voor mijn Engelse pen
vriend. Voorzichtig wikkel ik ze in zachte tissues en stop ze in twee sigaren
kistjes. Het gewicht ervan houd ik onder de 250 gram, zodat ik ze nog als 
brief kan versturen.
Door het zachte weer van de laatste dagen heb ik er alle hoop op dat er geen 
vorst meer komt. Daarom wacht ik niet meer totdat de IJsheiligen (12, 13 
en 1 4 mei) voorbij zijn en zet ik alvast een paar dienbladen met cactusjes en 
vetplantjes in mijn broeibak buiten in de tuin. Dat betekent wel dat een aantal 
geraniums en pelargoniums, die ik sinds begin april in de bak heb staan om 
ze aan de buitenlucht te laten wennen, eruit moeten. Zij kunnen hun vaste 
plaats aan de muur van het huis weer innemen. Gelukkig is mijn broeibak nu 
helemaal waterdicht, dank zij een speciale kit en een kleine overkapping van 
aluminium hoekprofieltjes in het midden boven de scheiding van de vier rui
ten. Een watervast verlijmde plank waar de bak op is gemonteerd, weert zo
veel mogelijk negatieve invloeden van buitenaf: vocht, koude en ongedierte. 
Sommige mieren, pissebedden en oorwurmen zal het echter toch wel lukken 
om binnen te dringen. Ik ontdek nu zelfs weer zo'n vervelende zwarte snuit- 
kever op de bodem. Uit voorzorg strooi ik maar wat gif (Aa-fleur) langs de 
randen van de bak.

1 6 mei
Na deze Hemelvaartsdag is het verpotten bijna gebeurd. Al met al heb ik een 
flinke klus achter de rug, want zo'n driehonderd planten en plantjes hebben 
nieuwe aarde gekregen. Alleen een aantal planten met knopjes laat ik nog 
ongemoeid. Bij het verpotten heb ik slechts twee keer wortelluis ontdekt en 
dat is erg hoopgevend. Wie aasbloemen heeft, moet namelijk een voortdu
rende strijd tegen wortelluis leveren om te voorkomen dat alle planten wor
den aangetast. Het is jammer, maar zonder gif kan dat niet. In het begin heb 
ik geprobeerd een vrij vriendelijke methode aan te houden door de wortels 
van aangetaste planten met water en spiritus af te spoelen of zelfs met een 
licht ''nicotinesapje'', water waarin tabak had liggen weken. Toen echter 
ook een paar maanden oude zaailingen al wortelluis hadden, ben ik overstag 
gegaan. In het groeiseizoen giet ik elke maand met Undeen en aangetaste 
planten krijgen bij het verpotten Aa-fleur in de verse aarde. Daarmee blijk ik 
dus succes te hebben. Het zint me alleen niet dat ik dit jaar, voor het eerst, 
spint heb ontdekt. Steeds weer speur ik angstvallig mijn verzameling af, 
maar gelukkig blijft het nog bij de twee plantjes van de afgelopen maand.

1 8 mei
Elk jaar kijk ik weer verlangend uit naar de dag waarop ik mijn eerste cactus
beurs, in Gouda, heb. Jaren geleden heb ik ervaren dat zo'n cactusbeurs 
voor beginners een uitstekende gelegenheid is om een eigen verzameling op 
te bouwen. Wat de aasbloemen betreft, is het wel jammer dat de meeste 
verkeerd benoemd zijn, maar dat maakt het voor mij juist des te spannender 
als de eerste bloem in aantocht is. Het is ook wel begrijpelijk dat er veel ver
keerde namen in omloop zijn, want zoveel boeken over aasbloemen zijn er 
nu ook weer niet. Dat echter zelfs de gewone Orbea variegata onder namen 
als Stapelia revoluta en Huernia deflexa wordt verkocht, doet je uiteraard 
wel denken. Maar rouwig ben ik daar niet om. De bloem van Orbea variegata 
blijft zeer fraai ogen. Ook als je er liefst tien verschillende vormen van hebt. 
Met een picknickmand vol met plantjes stap ik in de trein om via Utrecht naar 
Gouda te reizen. Gelukkig is de cactusbeurs hier op slechts vijf minuten 
loopafstand, zodat het gezeul met mijn plantjes net niet te veel hoeft te wor-
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Duvaliandra dioscorides, vroeger bekend 
onder de geslachtsnaam Ca ra Hu ma

Andere fo to 's  van 
de sch ijf ster

Orbea ciliata Foto: A. de Graaf

den. Doordat ik elk jaar weer meer mensen leer kennen, vind ik zo'n "markt
dag" steeds gezelliger worden. Maar uiteraard draagt de goede organisatie 
daar ook toe bij: een cactusexpositie, de verkoop van lootjes en een ten
toonstelling van postzegels met cactussen en andere succulenten verleven
digen het geheel. Elk jaar kom ik tot de conclusie dat ikzelf nog heel wat van 
deze postzegels mis in mijn eigen collectie. Doordat ik bij mijn meeste plant
jes een foto kan tonen van de bijbehorende bloem, gaat de verkoop erg hard. 
Al om half 2 vertrek ik met slechts vierplantjes over en enkele nieuwe aas- 
bloemen (en wellicht ook een nieuwe Duitse correspondentievriend) rijker.
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Mijn Huernia concinna, een fijn getekend, zachtgeel, klokvormig bloempje.

Gewoonlijk zijn aasbloemen vijf lobbig, maar een bloemblaadje meer o f minder is niet uitzonderlijk, zoals u it deze foto's 
van Orbea (Diplocyatha) ciliata blijkt.
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1 9 mei
Mijn door spint aangetaste Tridentea peculiaris is toch gaan bloeien. Als ik 
het plastic zakje eraf haal, zie ik één bloem, terwijl een andere bloem al ver
welkt is. Met een lijstje namen in de hand verzamel ik stekken voor mijn 
Griekse correspondentievriend, die morgen op de post moeten.

21 mei
Mijn Duvalia's zijn vroeg dit jaar. Vandaag is het Duvaiia reclinata die een 
stuurradvormig bloempje toont.

22 mei
Dank zij twee pakjes uit Engeland, elk voorzien van een gezondheidsverkla
ring (Phytosanitary certificate), ben ik nu liefst veertig stekjes van aasbloe- 
men rijker. Ik ben alleen al de hele avond bezig met mijn administratie: de 
planten inschrijven met gegevens over de herkomst, een eigen nummer ge
ven en een naametiketje invullen. Morgen volgt het plantwerk, als mijn colle
ga in Utrecht tenminste de beloofde nieuwe voorraad kleine plastic potjes 
meeneemt, want ik heb er nog maar vijf in huis.

24 mei
Terwijl ik boven op zolder met voldoening naar mijn plantjes kijk, zie ik plot
seling op een verdekte plaats een rode bloem. Een Huernia hystrix bezorgt 
me die verrassing. Zo te zien staat een knop van Luckhoffia beukmanii op 
springen. Vorig jaar herfst kwamen er voor het eerst knopjes aan, maar het 
miezerige weer was niet geschikt voor een verdere uitgroei. De plant bestaat 
nog steeds uit slechts één stam, die alsmaar langer wordt.

25 mei
Inderdaad: stukje bij beetje ontvouwt zich een fraaie roodbruine bloem waar 
wat geel doorheenschemert. Het is onmiskenbaar een Luckhoffia beukmanii.

28 mei
Het kan vandaag niet op: Tridentea choananta, Huernia boieana, Huernia 
concinna en Duvaliandra (Caralluma) dioscorides zijn in bloei. Frappant is 
vooral de vierlobbige bloem van D. dioscorides. Gewoonlijk zijn alle aasbloe- 
men vijflobbig, maar het komt wel eens voor dat er één bloemblaadje te wei
nig of te veel is. Het laatste zie ik aan mijn Trichocauionpiiiansii, die binnen
kort al haar honderste bloempje haalt. Ook mijn Duvaiia parviflora-hybride 
ziet er met drie fijne bloempjes erg lief uit. Het is al met al wel duidelijk dat de 
vreugdevolle bloeimaanden zijn aangebroken.

Wadenoi/enlaan 373 , 4 0 0 6  A H  Tiet (WOrdt Vervolgd)

TIJDSCHRIFTEN  

Cactusflora jrg. 8 (1984)
nr 5. Laenen bespreekt het geslacht Wilcoxia Hoste belicht,het geslacht Adenium  en vult 3 pa
gina's over Tillandsia's
nr. 6. Van Bever over samenstelling en zuurtegraad van cactusgrond en hoe te composteren. 
nr. 7. Van Bever sluit zijn artikel over samenstelling en zuurtegraad van cactusgrond at. 
nr. 8. Korte aandacht voor Snocrassula en Dudleya Wijnants en Laenen beschrijven het Peru
aanse landschap.
nr. 9. Korte beschrijvingen van Mammillaria bachmannii, M. bocasana en M. herrerae Dan- 
hieu behandelt een 5-tal Ceropegia's uit Zuid-Afrika.
nr. 10. Hovens zet uitvoerig uiteen hoe we te handelen hebben in onze kas het gehele jaar door: 
klimaat, gieten, het groeien, ziekten, oppotten, potgrond en behandeling van importen.



Cactus jrg. 16 (1984)
nr. 1 . Neut gaat in op de stelling: cactussen in de winter koel en droog. Aan de hand van zijn ei
gen cultuurervaringen laat hij zien, dat nevelen in de winter juist voor cactussen met oppervlakki
ge wortels (Noto's, Parodia's) zeer gunstig is. Vanmaele geeft een samenvattend overzicht van 
zijn doornonderzoek. Korte aandacht voor Mammillaria albicoma Beukelaers denkt dat hij een 
hybride van Discocactus horstii bezit en Neut bespreekt Notocactus fuscus. Verder nog een 
reactie op het artikel van Simon over de leeftijd van cactussen.
nr. 2. Vanmaele besluit zijn artikelenreeks met de beschouwing over de praktische toepasbaar
heid van zijn bevindingen. Twee artikelen over cultuurervaringen en een artikel over het al of niet 
van belang zijn van klei/leem in het grondmengsel. Lampo behandelt Mammillaria sempervivi en 
Cuypers Echinocereus hempelii
nr. 3. Een uit KuaS vertaald artikel over de vormenrijkdom rond Parodia aureicentra Een cul- 
tuurervaring van Neut wordt gevolgd door besprekingen van Echinocereus salm-dyckianus en 
Mammillaria mainae.
nr. 4. Beschouwing over Sulcorebutia flavissima Van de werkgroep ABC het al bekende artikel 
over onze hobby. Daarnaast stukjes over beginnersgeluk met enkele zaaitipsf?), spiraalgetallen 
bij Mammillaria's en een voor Notocactussen afwijkende spruitvorming (spruiten uit een open
barstend areool, wat bij Gymno's regelmatig optreedt)!
nr. 5. Beukelaers behandelt de vraagstelling of verplanten noodzakelijk is. Het verhaal van een 
beginner wordt gevolgd door een artikel over Temik en Vydate. Eerkens zet nog eens Melocac- 
tus loboguerreroi en M. obtusipetalus naast elkaar.
nr. 6. De Raemaker geeft een goede samenvatting van Van Wortels lezing over zijn cultuurme- 
thode op lava met alles wat daarbij van belang is. Van Tuiden rondt zijn ervaringen over zijn lief- 
hebberijstart af. Dams vangt zijn reisverslag Mexico aan.
nr. 7-8. Dams maakt in de 2e aflevering van zijn Mexico-verslag melding van het vinden van
Mammillaria discolor.
Ruime aandacht voor de reglementering van de handel in bedreigde succulenten. Uebelmannia 
pectinifera wordt uitvoerig besproken door Van Criekinge. Simon vraagt zich af of iemand nog 
echte Frailea knippeliana's bezit.
njr. 9. Verschoren licht aan de hand van voorbeelden de praktijk van de Conventie van Washing
ton toe.
Theuws vervolgt haar verslag over haar reis door de Andes-hoogvlaktes in Peru. Stukjes over de 
genezende eigenschappen van Aloë Aerox-bladeren en de mogelijkheid van vermeerdering 
van Mammillaria’s via tepelbeworteling besluiten dit nummer.
nr. 10. Theuws besluit haar Andes-reisverslag. Van Criekinge bespreekt Uebelmannia pectini
fera var. pseudopectinata en var. multicostata, terwijl Neut Neoporteria villosa onder de loupe 
neemt. Lampo zet in een artikel over Mammillaria moelleriana vele kritische opmerkingen bij een 
artikel van Klein (uit 1 980) over zijn "herontdekking" van deze soort.
Van Tuiden tenslotte stelt Mammillaria aureilanata voor.
nr 1 1 . Dams vervolgt zijn reisverslag Mexico 1983, thans omgeving Metztitlan. Brandt start 
met een artikel over de morfologische studie van de bloemen binnen het geslacht Weingartia. 
Neut haalt Coryphantba cornifera voor het voetlicht, hetgeen Van Criekinge doet met Uebel
mannia buiningii.
nr. 12. Het artikel van Brandt over de bloemenmorfologie bij Weingartia's wordt afgesloten. 
Dams vervolgt zijn reisverslag met nog een stuk Barranca de Metztitlan en een volgend deel over 
de omgeving van Apan. Van Tuiden bespreekt Mammillaria lenta. Korte artikeltjes over Rhom- 
bophyllum en Endophyllum sempervivi.

Cactussen en Vetplanten jrg. 1 (1984)
nr. 1 . Het eerste tijdschrift (1 6 pag.) van een nieuwe Belgische vereniging, dat op één artikel na 
volgeschreven is door Van Hoofstadt. In een aantal artikelen schenkt hij aandacht aan Asclepia- 
daceae en in 't bijzonder Stapelia variegata, de andere succulenten, maandverzorging in 
dec./jan., het hoe en het waarom van het zaaien, Dolichothele camptotricha, het aanleggen 
van een verzameling en zijn reis door Mexico in 1 983. Brandt stelt Parodia subtilihamata FR 
741 voor (vertaling van een oud artikel).
nr. 2. Van Hoofstadt bespreekt Leuchtenbergia principis, aangevuld met eigen bevindingen zo
wel in cultuur als natuur.
Van de Meuter bespreekt de bestuiving bij Asclepiadaceae Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel 
over het zaaien, geeft de verzorging in maart en april en gaat uitvoerig in op grondsamenstellin- 
gen.
nr. 3. Munch vertelt hoe we om moeten gaan met Lithopsen Van Hoofstadt geeft de verzorging 
voor de maanden mei en juni. Vertaald werd een artikel van Brandt over Parodia glischrocarpa 
(uit 1 969).
Van Hoofstadt rondt het artikel over "g rond" en verpotten af. Zijn Mexico-reis 1 983 beleeft de 
tweede aflevering en ook vertelt hij nog iets over het hoe en waarom van het zaaien.
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hr. 4. Het gehele nummer wordt gevuld door een artikel van Van Hoofstadt over alle facetten
van het enten van cactussen. Hoe te enten, waarop te enten, hoog of laag enten, enz. Vooral het
gedeelte over de eigenschappen van verschillende onderstammen is interessant.
nr. 5. Moreau gaat in op watergift, temperatuur en licht. Vereycken bespreekt Echinocactus
grusonii
Een begin wordt gemaakt met de publicatie van de vertaling van het artikel van P.V. Bruyns over 
de wederoprichting van het geslacht Quaqua (uit Bradleya nr. 1). Van Hoofstadt gaat uitvoerig in 
op de verzorging van de planten uit het geslacht Haworthia
nr. 6. Van Hoofstadt stelt Normanbokea valdeziana voor. Dezelfde auteur geeft een inleiding 
op het geslacht Hoya en gaat dieper in op H. multiflora en H. carnosa Ook bespreekt Van 
Hoofstadt twee Euphorbia's E. stellaespina en E. obesa
Het artikel over Quaqua wordt afgesloten en Van Hoofstadt doet hetzelfde met de verzorging 
van Haworthia's

Cactusvrienden jaargang 24 (1984)
Nr. 1 Korte artikeltjes over Nótocactus ottonis v. vencluianus, Ceropegia nilotica, Bra- 
chystelma barberiae en de wetten van Mendel. Vermeersch begint met een artikel over het 
geslacht Lophophora
Nr. 2. Vermeersch vervolgt zijn artikel met de cultuur der Lophophora's en de variëteiten van L. 
williamsii Lomberg wijdt enige aandacht aan Maranta en Calathea Wilrijk schrijft een artikel 
over Walther Haage. Korte artikeltjes over Haageocereus versicolor, Dorstenia foetida, Sarco- 
caulon en Welwitschia.
Nr. 3. Vermeersch vervolgt zijn serie met Lophophora jourdaniana, L. fric ii en L. lewinii. Korte 
artikeltjes over Neochilenia taltalensis, Fouquiera, Euphorbia bubalina, Mammillaria zahniana, 
Agave en Etodia.
Nr. 4. Vermeersch bespreekt thans de Lophophora's met "ge le" epidermis. Vermeiren maakte 
een verslag van zijn bezoeken aan de Spaanse tuinen Marimurtra en Pinya de Rosa. Neutelings 
bespreekt Mammillaria tetrancistra (overgenomen uit Succ.l. Korte artikeltjes over Melocactus 
glaucescens. Pinus aristata, Bougainvillea, Cotyledon wallichii en Neoporteria litoralis.
Nr. 5. Vermeersch sluit zijn artikel over Lophophora of met een deel over het gebruik van de 
plant in de drugcultuur. In een artikel over Agaven wordt een aantal soorten kort aangegeven. 
Lanssens begint met zijn artikel over enten (reeds bekend uit Succulenta). Hoornaert stelt Echi- 
nocereus weinbergii voor.
Nr. 6. Lanssens vervolgt zijn artikel over enten. Dams begint aan zijn reisverslag Mexico. Het ar
tikel over Agaven blijkt vervolgt te worden, thans met dwerg- en miniatuursoorten. Enkele regels 
over Neochilenia pygmaea.
Nr. 7. Lanssens ent nog door. Wilrijk schenkt aandacht aan A.V. Fric en zijn werk. Dams levert 
aflevering twee uit zijn reisverslag. Kort stukje over Rhoeo.
Nr. 8. Lanssens is toe aan de praktijk van het enten op Cereus en Echinopsis. Dams vindt zijn 
eerste cactus: Mammillaria discolor Een artikel over Datura Korte stukjes over Gesneria, 
Leuchtenbergia principis en Lampranthus.
Nr. 9. Lanssens besluit zijn artikel over enten. Desender-Bruneel bespreekt de verzorging van 
Melocactussen Dams is toe aan aflevering 4 van zijn reisverslag. Korte artikeltjes over Astro- 
phytum senile en Pachypodium.
Nr. 10. Geopend wordt met een artikel over Ibervillea. Hoornaert behandelt kweek en verzor
ging van Aztekium ritteri. Dams is in zijn reisverslag aangekomen bij Metztitlan. Een artikel over 
"kamerplanten". Korte artikelen over Endophyllum sempervivi en Pachypodium succulentum. 
Nr. 11. "Hoe leer ik mijn (kamer)planten begrijpen" opent dit nummer. Van den Eynde stelt 
Toumeya papyracantha voor. Dams verblijft nog in de omgeving van Metztitlan. Artikeltjes over 
Othonna arborescens en Cordyline
Nr. 12 Dams vervolgt zijn reisverslag. Artikelen over Fouquiera purpusii, Glandulicactus unci
natus en Dudleya farinosa. Hoornaert levert een stukje over cristaten en monstruositeiten.
L. Bercht
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NIEUWBESCHRIJVING

Parodia minima Rausch spec. nov.
W. RAUSCH

Simplex, globosa, ad 40 mm diametiens, costis ad 25, spiraliter tortis, in tubercula 2-3 mm lon
ga divisis; areolis rotundis, 1 mm diametientibus, albo- ad clare-fusco-tomentosis; aculeis mar
ginalibus ca. 20, 14-16 eorum setosis, vitreo-albis, 3 paribus griseo-fuscis, rubicunde- 
acuminatis, ad 6 mm longis, accumbentibus et inter se contextis; aculeis centralibus 2-4 decus
satis, inferiore longissimo, ad 1 2 mm longo, prominente, unguiformi deorsum involuto, rubro- 
ad violaceo-fusco; aculeis omnibus pruinosis. Floribus 3 5 mm longis et diametientibus; ovario et 
receptaculo rubro, lana alba et setis nigris tecto; phyllis perigonii angustis, ad 2 cm longis et 3 
mm latis, rubris, exterioribus obscurioribus; filamentis rubris, stylo flavido-albo, stigmatibus (10) 
albis ad flavis, 5 mm longis. Fructu globoso, 2-3 mm diametiente, fusco-rubro. Seminibus Paro- 
diae microspermae (Web.) Speg. modo.
Patria: Argentina, Catamarca, Rio Guayamba.
Typus: Rausch 757, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig, tot 40 mm diameter.
Ribben tot 25, spiraalvormig, verdeeld in 2-3 mm lange knobbeltjes. Areo- 
len rond, 1 mm diameter, bedekt met wit tot lichtbruin wolvilt Randdorens 
circa 20, daarvan 1 4-1 6 borstelig en glasachtig wit en 3 paren grijsbruin 
met een roodachtige punt, alle tot 6 mm lang, aanliggend en met elkaar ver
vlochten; middendorens 2-4, indien 4 dan in een kruis staand, de onderste 
de langste en wel tot 1 2 mm met een sterk omgebogen punt, rood-tot vio- 
letbruin. Alle dorens lijken bedekt met rijp te zijn.
Bloemen 35 mm lang en breed; vruchtbeginsel en bloembuis rood, bezet 
met witte wol en zwarte borstelharen. Bloembladeren smal, tot 2 cm lang 
en 3 mm breed, rood, naar de punt toe iets donkerder. Meeldraden rood. 
Stamper crème-wit; stempel wit tot geel met 10 stempellobben, 5 mm 
lang.
Vrucht bolvormig, .2-3 mm diameter, donkerbruin-rood.
Zaad zoals dat van Parodia microsperma (Web.) Speg.
Groeiplaats langs de Rio Guayamba, provincie Catamarca, Argentinië. 
Type verzameld onder nummer Rausch 7 57 en gedeponeerd in de Stadti- 
sche Sukkulentensammlung van Zürich.

Door zijn schutkleur verstopt dit kleinood zich met succes in het rotsachtige 
berglandschap. Zijn grootte en zijn bloemvorm en misschien ook zijn geo
grafische verspreiding duidt op een verwantschap met de roodbloeiende vor
men van Parodia malyana. P. malyana bezit echter rechte middendorens in 
tegenstelling tot de sterk gekrulde bij P. minima.
Met zijn grootte van nauwelijks 4 cm - meestal zijn ze nog kleiner - behoort 
deze soort tot de dwergen binnen het geslacht Parodia.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Vertaling: L. Bercht



Gym nocalycium  m ultiflorum (Hook.) Br. & R.
J . LAMBERT Ir A.I.Gx.

Een der meest verspreide Gymnocalyciums in liefhebbersverzamelingen is 
zonder twijfel de soort welke nu eens als G. multiflorum, dan weer als G. 
monvillei bestempeld wordt.
In 1 973-74 behandelden Till en Schatzl111, in opdracht van Bayr, het onder
werp in een uitgebreid artikel en zij concludeerden terecht dat het om één 
en dezelfde soort ging. Nadat zij dat hadden vastgesteld, besloten ze verder 
dat de benaming G. monvillei voorrang genoot boven G. multiflorum, daar 
de beschrijving van Echinocactus monvillii aan die van E. multiflorus voor
afging.
Deze, op het eerste gezicht logische en eenvoudige, oplossing staat of valt 
echter met de geldigheid van de door Britton en Rosé voorgestelde hercom- 
binatie Gymnocalycium monvillei. Dit is een combinatie welke m.i. niet zo
maar aanvaard kan worden, daar de nodige elementen tot het staven van 
haar juistheid ontbreken.
Wanneer men de beschrijving van Lemaire12' raadpleegt, dan stelt men vast 
dat deze zich beperkt tot de beschrijving van het uiterlijk van het planteli- 
chaam en de bedoorning, zonder enige vermelding noch afbeelding van de 
bloem. Er bestaat derhalve geen enkele zekerheid dat het hier om een Gym
nocalycium gaat. Zelfs al stemt de beschrijving overeen met die van G. mul
tiflorum, dan nog is dit geenszins exclusief en blijkt ze evengoed toepasbaar 
op een aantal andere bolcactussen...
Anderzijds wordt de herkomst aangegeven als "Paraguai, Cordillariae” , wat 
wij, gezien de weinig nauwkeurige geografische gegevens der vroegere bo-
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tanici, best zouden kunnen beschouwen als de provincie Cordillera in Boli
via. De Gymnocalyciums welke, in de breedste zin, de streken van de 
Boliviaans-Paraguayaanse grens bewonen, behoren alle tot de Pflanzii-groep 
of de Megatae-groep. Dit zijn twee groepen die qua morfologische kenmer
ken zeer ver verwijderd liggen van G. multiflorum en er zeker geen nauwe 
verwachtschap mee hebben. Uiteraard werd G. "monvillei" nooit in deze 
omgeving teruggevonden.
Om deze redenen meen ik dan ook dat het beter is Echinocactus monvillii 
als "nomen dubium" te beschouwen, en de naam van de meer in detail be
schreven G. multiflorum  als alleen geldig te handhaven.
Deze goed bekende Argentijnse soort heeft een uitgestrekt verspreidingsge
bied, dat praktisch alle heuvels der provincie Cordoba en ook het noorden 
der provincie San Luis beslaat. De planten vertonen dan ook een grote varia
biliteit en men kan in het bijzonder twee goed afgetekende vormen onder
scheiden, naargelang de hoogte waarop de planten groeien.
De "lage" vorm, welke men op geringe tot middelmatige hoogte (700- 
1 000 m) aantreft, ziet er doorgaans als volgt uit:
Lichaam: fel groen, enigszins glanzend; afgeplat van vorm, ongeveer 3/4 zo 
hoog als breed. Ribben verdeeld in hoekige knobbels, zodanig dat de ribben 
min of meer gaan kronkelen. De schedel is verzonken en draagt geen wol of 
doorns. De areolen zijn groot, eirond, weinig viltig en zijn ongeveer 1 cm 
lang en 4 mm breed. De doorns zijn stevig, afstaand en teruggekromd; in 
het jeugdstadium zijn ze bleekgroen met bruine tip, daarna worden ze stro
geel tot bruinachtig geel. Men telt gewoonlijk 7 tot 9 randdoorns, terwijl 
middendoorns ontbreken.
De bloemen ontspringen vlak bij de schedel en kunnen tot 10 cm diameter 
bereiken; de vorm is breed, trechtervormig, met een kort vruchtbeginsel. Ze 
zijn zuiver wit, echter wel met een bruinachtig roze tot paars streepje aan het 
uiteinde der buitenste bloemdekbladen. De meeldraden zijn eveneens wit, 
met roomkleurige helmknoppen. De stamper is licht geel; de stempel telt 
(111-1 2-(1 3) lobben, welke boven de meeldraden uitsteken.
De soort doet haar naam eer aan; we telden tot 1 3 bloemen in een krans 
rondom de schedel.
De "hoge" vorm, welke men hoger in het gebergte (1 500 m en meer) ont
moet, wijkt als volgt af van de voorgaande:
Lichaam minder afgeplat en meer bolvormig, bij volwassen exemplaren on
geveer even hoog als breed. Doorns met rode basis en talrijker: 11 tot 1 3 
randdoorns en 1 è 2 middendoorns. Bloemen uitgesproken roze, met een 
feller gekleurde karmijnroze middenstreep op de bloemdekbladen. Meeldra
den en stamper zijn lichtgeel, zoals bij de "lage" vorm.
Bij deze vorm treft men tevens een niet onbelangrijk aantal eenslachtige, 
vrouwelijke bloemen aan, waarvan de helmknoppen dus geen stuifmeel be
vatten. Deze bijzonderheid werd reeds vermeld door Till en Schatzl; zij mer
ken op dat de eenslachtige bloemen kleiner blijven dan de normale bloemen, 
wat door onze eigen waarnemingen bevestigd werd.
Binnen het geslacht Gymnocalycium is het optreden van eenslachtige bloe
men onder meer bekend bij de Uruguayaanse Gymno's, G. horstii, G. bue- 
nekeri, G. bruchii en G. mesopotamicum
Piltz heeft de hypothese opgesteld dat de meer afgeplatte planten met witte 
bloemen kenmerkend zouden zijn voor het noordelijke gedeelte van het ver
spreidingsgebied, terwijl de hogere exemplaren met roze bloemen meer 
zuidelijk aangetroffen zouden zijn. Dit strookt echter niet met onze eigen be
vindingen en wij menen dan ook dat het veeleer een kwestie van hoogte 
t.o.v. de zeespiegel is.
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Daar waar de "lage" vorm vaak beschutting zoekt onder kleine struiken, 
groeit de "hoge" vorm in open weiland, d.w.z. in het volle zonlicht.
De grootste exemplaren die we mochten waarnemen vertoonden een dia
meter van 22 cm, doch het merendeel der planten sterft af bij een diameter 
tussen 1 5 en 20 cm.
De planten worden nu eens alleenstaand, dan weer in groepjes aangetroffen 
en in dit laatste geval vaak te zamen met andere kleine planten.
Door K. Schumann131 werden destijds twee variëteiten beschreven onder de 
namen Echinocactus multiflorus var. albispinus en E. multiflorus var. pari- 
siensis Backeberg benoemde beide variëteiten tot variëteit van G. multiflo
rum (zie opm. 1).
Deze variëteiten stemmen overeen met de "lage”  en "hoge" vormen zoals 
beschreven, doch de vraag is of we het hier wel over variëteiten kunnen heb
ben. Er blijken n.l. op tussenniveau ook intermediaire planten te bestaan. Be
ter is dan ook over "vorm en" te spreken i.p.v. variëteiten.
Synoniemen van G. multiflorum  zijn G. brachyanthum (Guerke) Br. & R. en 
G. schuetzianum Till & Schatzl.
Sommige planten welke in omloop gebracht worden onder de naam G. ro- 
santhemum n.n. zijn niets anders dan de roze vorm van G. multiflorum (zie 
opm. 2).
In kuituur stelt G. multiflorum geen bijzondere eisen: een goed doorlatende 
grond, regelmatig gieten in de zomer en in de winter koel en droog houden; 
op zonnige winterdagen zijn benevelen en luchten echter zeer welkom.
Het vraagt wel enkele jaren geduld vooraleer de soort tot bloeien overgaat. 
Bij onvoldoende belichting zijn de planten gevoelig voor gerekte groei.

Literatuur:
(1) Till, H & Schatzl, St.: 1 973 -74 , Succulenta, 5 2 , 1 73, 1 93, 215 , 230; 5 3 . 4.
(2) Lemaire, C : 1838, Cactearum aliquot novarum ac insuetarum in Horto Monvilliano cultarum; Accurata Descriptio. Levrault, 
Lutetia Parisiorum.
(3) Schumann, K : 1898, Gesamtbeschreibung der Kakteen, p. 405.

Passendalestraat 84, 8698 Zonnebeke

Opm. L  Bercht:
11 Schumann beschreef ook nog een var. hybopleura. Zie hiervoor mijn artikel: Wat is G. hybo- 
pleurum in Succulenta 1985, p. 159.
121 Onder de naam G. rosanthemum komt van alles in omloop. Inderdaad deels planten die tot G. 
multiflorum gerekend moeten worden, maar ook planten die qua zaadstructuur daar niet mee 
overeenkomen. Die zaadstructuur is nauw verwant met die van G. fleischerianum.

Rhipsalis platycarpa (Zucc.) Pfeiffer

FRANK SÜPPLIE

De planten uit het geslacht Rhipsalis groeien rechtop of hangend. De takken 
hebben verschillende vormen; ze kunnen rond, kantig of bladachtig zijn. De 
bloemen zijn klein tot middelgroot en zijn er in witte, gele of rode tinten.
In de systematiek van de cactusfamilie staat het geslacht Rhipsalis tot op ze
kere hoogte vrij geïsoleerd. Samen met geslachten als Hatiora, Rhipsalidop- 
sis en Schlumbergera zijn het verre verwanten van de nachtbloeiende rank- 
cereussen.



De naam van het geslacht is afgeleid van het Griekse woord rhips, dat mat 
of vlechtwerk betekent, duidend op de dichte groei van vele soorten. De 
soortnaam platycarpa betekent met brede vruchten.
R. platycarpa is één van de bekendste Rhipsalissen. De bladachtig afgeplat
te takken zijn olijfgroen van kleur en kunnen wel 1 m lang worden. De vorm 
van de takken is niet constant; vaak komen zelfs op één plant 6-8 verschil
lende vormen voor. De bloemen staan apart of met meer - soms tot 9 toe - 
op een areool. Ze zijn geelachtig wit en ongeveer 2 cm breed; ze verspreiden 
een zwakke geur die aan hyacinthen doet denken. De bes is vuilwit-groen 
van kleur.

Men kweekt deze en andere Rhipsalissen in een humusrijk substraat dat het 
gehele jaar door vochtig moet blijven. Dat betekent ook dat ze in de winter 
geen al te lage temperaturen verdragen, te meer nog omdat het bijna alle
maal soorten zijn die bij ons in de winter bloeien. Volle zon kunnen deze 
planten niet verdragen.
R. platycarpa behoort tot het ondergeslacht Phyllorhipsalis. De soorten van 
dit ondergeslacht zijn niet zulke snelle groeiers.
Het is een interessante soort die ik u gaarne aanbeveel.
Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond

Rectificatie
In het artikel van A.J. Brederoo, Zaadonderzoek bij Sulcorebutia's, Succu
lenta 1 985 (4) p. 77 staat S. mizquensis in de verkeerde zaadgroep ver
meld. Hij behoort in de Kruegeri-groep.



Braziliaanse M elocactussen met een HU-nummer (XI)
GEERT EERKENS 
HU 468
Van deze soort bestaat nog geen beschrijving. Mijn zaailingen van een 3 cm 
© vertonen een licht gebogen bedoorning. Deze soort heeft geen midden- 
doorn, wat ook klopt met een notitie van Buining. De habitat is ten noorden 
van Jacaraci.

HU 468A
Een onbeschreven soort van wel 1 8 cm © en een hoogte van 1 3 cm. Een 
grote soort dus. De bedoorning is lang en scherp, de onderste randdoorn kan 
wel 5 a 7 cm lang worden. De habitat van deze mooie Melo is mij onbekend.

HU 469
Planten met een onopvallende bedoorning. Habitat 20 km ten noorden van 
Arecife. Zal voor verdere studie nog eens opnieuw gezocht moeten worden.

HU 470
Onbeschreven, bolronde tot platronde, donkergroenblauwige planten met 
een diameter van 1 7 cm. De jonge bedoorning is pikzwart tot donkerrood- 
zwart, later verkleurend naar donkergrijs, krom, klauwvormig en zeer hard. 
Een buitengewoon mooie soort waarvan ik de habitat niet ken.

HU 471
Niet beschreven. Het is een mooie soort met iets kromme dorens met een 
lengte van 2 tot 3 cm. De habitat is mij niet bekend. Echter, in Succulenta 
1 979, p. 1 37 is onder ditzelfde HU-nummer beschreven Pseudopilocereus 
flavipulvinatus Buin. & Bred. met als habitat Simplicie Mendes, Piaui. Zeer 
waarschijnlijk groeit daar ook deze Melo, die dan wel het nummer HU 471 A 
moet krijgen.

HU 473
Een niet beschreven soort, waarvan de jonge planten bij droog weer en felle 
zon blauw zijn. De bedoorning is sterk gebogen en afstaand, oranjegeel van 
kleur. Een mooie soort waarvan de habitat-gegevens ontbreken.
Tamanredjo, Commewyne, Suriname (WOrdt Vervolgd)

Me/ocactus spec. HU 468

Melocactus spec. HU 468A
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (IL)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

76. Meyerophytum Schwantes
(Ter ere van G Meyer, bekend onderzoeker van de flora van Klein Namaqualand.)

Meyerophytums behoren, met nog enkele geslachten uit de Mesem-groep, 
tot de meest merkwaardige voortbrengsels van Moeder Natuur. Merkwaar
dig in die zin dat zij, al naar gelang de tijd van hun jaarlijkse levenscyclus, 
bladparen vormen die volkomen van elkaar afwijken. In de rustperiode heb
ben de planten bladparen die vrijwel kogelrond van vorm zijn, behoudens 
een zwak gapende spleet tussen de afzonderlijke bladeren van het bladpaar. 
Op het laatst zijn deze bolletjes omgeven door een papierdunne huid, af
komstig van de oude bladeren. Hierover straks meer.
Aan het begin van de groeiperiode verschijnen uit de spleet langgerekte 
bladparen. Deze rolronde bladeren zijn voor ongeveer een derde deel van 
hun lengte, vanuit de basis gerekend, met elkaar vergroeid. Evenals de bol
vormige bladeren zijn ze dicht bezet met sterk glinsterende papillen. Loopt 
de groeiperiode op zijn einde dan verschrompelen deze langgerekte bladeren 
langzamerhand. Binnenin de bolvormige bladparen hebben zich dan inmid
dels nieuwe, eveneens bolvormige bladeren gevormd ten koste van het oor
spronkelijke paar. De resten van dit laatstgenoemde paar verdrogen stilaan 
tot een dun papierachtig huidje, zoals zich dit ook bij o.a. Conophytums 
voordoet. In de nu volgende rustperiode verlenen deze huidjes een afdoende 
bescherming tegen de sterke zonbestraling en voorkomen daarmee algehele 
uitdroging. Aan het eind van de rustperiode barsten de nieuwe bladeren uit 
hun omhulsel en op dat moment mogen de planten voor het eerst weer een 
beetje water toegediend krijgen. Na korte tijd vangt de echte vegetatieperio- 
de aan en herhaalt zich het hiervoor geschetste proces. De groeitijd begint in 
onze regionen in de nazomer/vroege herfst en het is niet mogelijk de planten 
uit dit geslacht te dwingen een ander groeiritme, meer overeenkomend met 
onze seizoenen, aan te nemen. Dit geldt overigens ook voor de andere 
geslachten uit de subtribus (groepje van geslachten) Mitrophyllinae. Hiertoe 
behoren: Conophyllum, Diplosoma, Meyerophytum, Mimetophytum, Mi- 
trophyllum en Monilaria
De behandeling van de planten uit deze geslachten dienen we bij dit ver
schijnsel noodzakelijkerwijs aan te passen, 's Zomers droog houden en in de 
nazomer, als de nieuwe bladeren verschijnen, voorzichtig beginnen met wa
ter geven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat men de planten 's zo
mers toch zo nu en dan wel een beetje water dient te geven. Het beste kan 
dit geschieden door de potgrond via de onderkant van de pot een weinig wa
ter te laten opzuigen, dan wel door de planten op zeer zonnige dagen 
's morgens te nevelen. Men moet niet vergeten dat deze planten in de vrije 
natuur voorkomen op plaatsen waar veel dauwvorming en zeemist optreden. 
Ook al geven we ze de, naar de huidige inzichten, best denkbare verzorging, 
bloemen zullen we vrijwel nooit aan deze planten te zien krijgen. Enerzijds is 
dit ongetwijfeld doordat de planten zich halsstarrig aan hun oorspronkelijke 
seizoenen vasthouden, anderzijds is er naar onze mening nog te weinig 
geëxperimenteerd met deze planten. We bedoelen hiermee dat het best mo
gelijk zou kunnen zijn dat door bijvoorbeeld in de zomer schoksgewijs water 
toe te dienen, de planten a.h.w. voor de gek gehouden worden en als reac
tie op de ongewone!?) toestand, aangezet worden tot knopvorming en bloei.



Meyerophytum tinctum Tekening: A. de Graaf naar een afbeelding in Herre, The Genera of the Mesembryanthemaceae.

Nu is dit ontbreken van experimenten wel verklaarbaar. De plantjes zijn niet 
in grote hoeveelheden voorhanden en als je er één of twee van hebt, dan 
ben je daar erg zuinig op. Je bent ze eerder kwijt dan rijk! Als de planten be
handeld worden zoals cactussen en vele andere succulenten, te weten 
's zomers regelmatig watergeven, dan leidt dat ertoe dat de planten ofwel 
direct de geest geven, ofwel uitgroeien tot wanstaltige gedrochten die niets 
meer weghebben van de mooi gedrongen plantjes, die zij kunnen zijn. De uit 
hun krachten gegroeide exemplaren hebben weinig weerstand en zullen, als 
bij ons de dagen gaan korten en de luchtvochtigheid hoger wordt, gemakke
lijk kunnen verslijmen.

Meyerophytums en aanverwanten geeft u een zeer zonnige standplaats in de 
kas, ook en vooral in de winter, dan groeien ze redelijk goed en kan men het 
merkwaardige proces van de wisselende bladvormen goed waarnemen. 
Het verspreidingsgebied ligt in de kuststreken van Namaqualand in het 
westelijke deel van de Kaapprovincie.
De vier, tot nu toe bekende, soorten plus 1 variëteit zijn: M. meyeri, M. 
meyeri var. holgatense, M. microstigma, M. primosii en M. tinctum  De 
bloemkleuren (als u de bloemen ooit te zien krijgt!) zijn purper/roze tot vuur
rood.
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De continentale Ancistracanthae (slot)

Mammillaria thornberi Orcutt (1 902)
Over deze soort is reeds menige pennestrijd gevoerd. Het probleem zit hem 
in de door Engelmann in 1 848 beschreven M. fasciculata, waarvan som
migen aannemen dat ze synoniem is met M. thornberi. Echter, uit de sum
miere gegevens van de nieuwbeschrijving van Engelmann kan eigenlijk niet 
eens geconcludeerd worden of hij een Mammillaria of een Echinocereus be
schreef. Men kan dus voor deze soort ook de naam M. fasciculata tegenko
men.

Plantkenmerken:
Lichaam: cylindrisch, spruitend vanuit de basis, soms ook uit hogere axillen op het planteli- 
chaam zelf, 5-8 cm ffl, paarsig groen.
Wortelstelsel: vezelig.
Axillen: naakt.
Randdoorns: 1 3-20, 5-7 mm lang, dun, recht, glad, wit met donkerbruine tot zwarte punt. 
Middendoorns: 1, soms 2-3, tot 1 8 mm lang, stijf, glad, afstaand, aan de punt omgebogen, 
donkerbruin tot zwart.
Bloem: tot 30 mm lang, tot 20 mm ffl, karmijnrood tot paarsrood, bloemranden wit; meeldra
den roze tot purper; helmknoppen geel; stijl goudgeel tot roodbruin; stempellobben 5-7, don
kerpurper.
Vrucht: kort knotsvormig, tot 8 mm lang, scharlakenrood.
Zaad: zwart met putjes.

Verspreidingsgebied: zuidelijk Arizona (U.S.A.), noordelijk Sonora (Mexico). 
De typevindplaats ligt langs de Gilarivier in de staat Arizona, waar de planten 
groeien onder doornachtig struikgewas, te zamen met diverse soorten 
Opuntia's. Ook onder cultuuromstandigheden stoelt dit plantje sterk uit. Men 
leest en hoort vaak de klacht dat de stammetjes plotseling afsterven. Ogen
schijnlijk leven ze nog, maar het zijn dan al uitgedroogde mummies. Een mi
neraalrijk grondmengsel en een zeer regelmatige watergift tijdens de zomer
maanden kunnen dit euvel meestal doen voorkomen. Ook heeft deze soort 
een hekel aan een te hete plek in de kas. Volop zonlicht wordt wel op prijs 
gesteld.
Een vermeerdering via stek, die overigens - nog zittend aan het moederli
chaam - spoedig bewortelt, of via zaaien biedt geen uitzonderlijke proble
men. Het beste is dit plantje in een ondiepe schaal te kweken.

Mammillaria yaquensis Craig (1 945)
Plantkenmerken:
Lichaam: cylindrisch, over het hele lichaam sterk spruitend en zo zodenvormend, spruiten laten 
gemakkelijk los, 7 cm hoog, 1 'h cm ffl, paarsig groen.
Wortelstelsel: vezelig.
Randdoorns: 1 8, 5-6 mm lang, dun, recht, stijf, glad, crèmekleurig, lichtbruine punt. 
Middendoorn: 1, 7 mm lang, aan de punt omgebogen, stijf, glad, roodbruin overgaand naar 
donkerbruin.
Bloem: (ontbrekend in Craigs beschrijvingl 20 mm lang en breed, bloembladeren lichtroze met 
een donkerroze middenstreep, stamper met 5-6 purperrode stempellobben, zelfsteriel. 
Vrucht: gerekt-bolvormig tot kort knotsvormig, 9x5 mm, scharlakenrood.
Zaad: zwart met putjes, 1 mm lang.

Verspreidingsgebied: typevindplaats bij Fort Pitaya, Rio Yaqui in de staat 
Sonora, groeiend onder struikgewas op vlakke laaglanden aan de beneden
loop van de Yaquirivier. De soortnaam is dan ook van deze riviernaam afge
leid.
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Mammillaria yaquensis 
Foto van de schrijver

Mammillaria thornberi

Onder liefhebbers hoor je vaak de verzuchting dat ze deze soort zo moeilijk 
in bloei krijgen. Natuurlijk heeft deze matige bloei een oorzaak en zoals zo 
vaak ligt de oplossing in de verzorging van de plant. Zodra in de zomer de 
bloemknoppen goed zichtbaar worden, moet men bij mooi bestendig weer 
voor een ruime watergift zorgen. Zet deze cactus nooit op een te hete plek in 
de kas, maar wel op een zonnige. Dan behoeft men niet te vrezen dat de 
bloemknoppen verdrogen. De planten staan graag dicht bijeen in een 
zanderig-leemachtig grondmengsel in een ondiep schaaltje. De zich talrijk 
vormende spruiten kan men, bij voorkeur met een pincet, gemakkelijk van 
de moederplant verwijderen. De aldus gewonnen spruiten wortelen zeer 
spoedig. Vermeerderen via zaad is ook geen groot probleem.
Hunt beschouwt deze soort als verwant aan M. thornberi, anderen zien haar 
zelfs als een variëteit ervan.
Lau publiceerde het veldnummer 1080, Fort Pitaya, Sonora.

Mammillaria mainiae Brandegee (1900).
Plantkenmerken:
Lichaam: enkelvoudig, ook spruitend aan de basis of op het plantelichaam, halfrond tot konisch 
bolvormig, 1 0 cm hoog, lichtgroen tot blauwachtig groen, soms rood aangelopen in de axillen. 
Wortelstelsel: vezelig.
Axillen: kaal.
Randdoorns: 1 0-1 5, 6-1 0 mm lang, recht, stijf, in jeugdige toestand soms wat behaard, gelig 
met bruine punt, later kalkkleurig wordend.
Middendoorns: 1-3, 15-20 mm lang, aan de punt omgebogen, soms wat gebogen, glad, 
soms wat behaard in de jeugdfase, gelig met donkere tot zwarte punt.
Bloem: 10-20 mm lang, tot 2 5 mm ffl, bloembladeren met roze tot roodachtige middenstreep 
en witte randen; meeldraden roze tot rood; helmknopjes geel tot oranje; stijl wit tot roze; stem- 
pellobben 5-6, 7 mm lang, rozerood tot purper.
Vrucht: bol- tot eivormig, 8x5 mm, rood, onder de bedoorning blijvend.
Zaad: zwart met putjes, ca. 1 mm.
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Verspreidingsgebied: bij Nogales (typevindplaats) en Sells in de staat Arizo- 
na, bij Hermosillo en Banamichi in de staat Sonora en bij Fuerte in de staat 
Sinaloa.
In Arizona groeien de planten op met gras begroeide heuvelhellingen, terwijl 
ze bij Hermosillo worden aangetroffen op droge, rotsachtige heuvels. De bij 
Fuerte in het noorden van Sinaloa voorkomende vorm is donkerder be- 
doornd.
Zodra de bloemknoppen in de hogere axillen goed zichtbaar worden, ver
langt de plant regelmatig water. Zet hem op een zonnige doch niet te hete 
plek in de verzameling. Net als alle microcarpa-achtigen wordt een voed
zaam mineraalrijk grondmengsel verlangd.
Lau publiceerde het veldnummer 617,  Soyopa, Sonora.
Galmeidijk 49, 4706 KL Roosendaal

Lezers schrijven

De heer F. Stekelenburg, Schotdeuren 1 1 te Arkel stuurde de redactie bij
gaande foto. Het begeleidende briefje vermeldde de volgende gegevens: 
"In 1 982 moest de afgebeelde plant, een Astrophytum capricorne, ont
daan worden van veel ongedierte. In 1 983 kwam er een scheut uit de kop 
van de plant. Het afgelopen jaar ontstonden een tiental knoppen, waarvan er 
zich zes tot volledige bloem ontwikkelden".
Tot zover de heer Stekelenburg.

Zonder twijfel is bij deze plant een groeistoornis opgetreden, waardoor zich 
een nieuwe kop is gaan vormen. Dit komt bij veel cactussen na beschadi
ging van de kop voor en uit eigen ervaring weet ik dat Astrophytums daar in
derdaad vrij gemakkelijk toe overgaan. Als de oorspronkelijke plant het bloei
bare stadium al had bereikt, zal ook de nieuw gevormde kop wel direct wil
len bloeien. Op elk areool kan een knop ontstaan. Doordat die kop nog niet 
breed uitgegroeid is, zitten al die knoppen vrij dicht bij elkaar met als gevolg 
het geconstateerde resultaat.

L. Bercht, red.



Een ve tp lan tje  voor het raam  (17)

W. STERK

"S u ccu le n te"  Begonia's
Succulenten of vetplanten kunnen we omschrijven als planten die in hun bo
vengrondse delen sap opsparen; dit vocht moet dus in stengels of bladeren 
te vinden zijn. Bol- en knolgewassen behoren er dan ook niet toe, omdat die 
hun voorraadje opslaan in ondergrondse organen. Moeilijker is het om te be
palen welke soorten echt vocht opsparen en welke alleen maar een beetje 
dik blad of wat forse vochthoudende stengels hebben. Gelukkig hebben we 
evenwel de boeken van Jacobsen. Wat daarin staat noemen we gemakshal
ve maar succulenten, ook al zijn in sommige gevallen zijn beweegredenen 
tot het opnemen ervan niet helemaal duidelijk. De natuur erkent in deze, 
evenals in vele andere situaties, niet de door de mens getrokken grenzen; er 
ontstaan "grensgevallen". Tot die grensgevallen tussen wel of niet succu
lent behoren een aantal soorten uit het zeer grote geslacht Begonia. Er zijn 
meer dan 900 soorten beschreven, die verspreid over de tropische en sub
tropische gebieden van Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië voorkomen. 
In het driedelige "Rlandbuch" van Jacobsen wordt uit dit geslacht maar één 
soort genoemd: B. incana Lindi.. Met haar grijsachtige, wat dikke bladeren 
is zij zeer decoratief. Het is een soort die we bij kwekers noch bij verzame
laars veel zullen aantreffen. Echter, in botanische tuinen vinden we deze 
soort nogal eens in de vrij warme, vochtige kas tussen andere Begonia's. 
Haar fraaie uiterlijk ontwikkelt zich in de droge succulentenkas evenwel veel 
beter. Voor een licht, wat zonnig raam in huis doen de planten het heel 
goed. Deze soort is afkomstig uit Mexico.
In het "Lexicon" van Jacobsen staan drie soorten uit het geslacht Begonia 
vermeld. Behalve de bovengenoemde zijn dat B. venosa uit Brazilië en B. 
natalensis uit Zuid-Afrika.
B. venosa heeft tamelijk dikke bladeren, maar het merkwaardigste van deze 
plant zijn de steunblaadjes, die heel groot worden en niet zoals bij veel Bego
nia's afvallen maar aan de stengel blijven zitten. Deze steunblaadjes verdro
gen, waarbij ze een bruinachtige kleur krijgen en een heel fijn nervenpatroon 
zichtbaar wordt, waardoor ze wel wat aan kant doen denken. Ze omgeven 
de stengel nog als de bijhorende bladeren al afgevallen zijn. De bloemen zijn 
niet groot, wit met een rosé weerschijn. Ze verschijnen in de winter. Ik bezit 
al meer dan 10 jaar planten van deze soort, gekweekt uit zaad. Het is een 
goede kamerplant die weinig zorg vraagt. Ze vertakken weinig, waardoor 
vermeerdering via stek niet snel gaat. In de handel wordt ze wel eens te 
koop aangeboden.
B. natalensis is een heel andere plant. De bladeren zijn dun en niet sappig. 
De basis van de stengel vormt een dikke knolachtige voet. Volgens de be
schrijving kan deze knol wel 20 cm groot worden. Ik bezit van deze soort 
maar een klein plantje, dat nog niet gebloeid heeft. Ik vermoed dat in de na
tuur tijdens de rusttijd de bladeren en een gedeelte van de stengels afster
ven. Een soort die bij Jacobsen niet genoemd wordt, maar die naar mijn me
ning net zo succulent is als de beide eerstgenoemde soorten, is de al lang 
bekende en vroeger veel gekweekte soort B. hydrocotylifolia Deze soort is 
ook veel gebruikt om met andere soorten te kruisen. Een nog weleens ge
kweekte zeer mooie hybride is bekend onder de namen B. erythrophylla en 
B. feastii. Deze hybride zou al in 1 844 in Duitsland gewonnen zijn. Ook dit 
is een kamerplant uit "grootmoeders tijd".
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B. leptotricha is een bronsgroen plantje, afkomstig uit Paraguay. De plant is 
zelffertiel, hetgeen bij Begonia's een uitzondering is. Ze kunnen goed uit 
zaad gekweekt worden.
Bij alle dikbladige Begonia's is het bladgroen bevattende laagje in het blad 
bedekt door een laag kleurloze, grote, saphoudende cellen. Bij de meeste 
bladsucculenten zijn de buitenste cellagen direkt onder de opperhuid groen 
en is het vocht opgeslagen in de binnenste cellenlagen van het blad.
Alle genoemde soorten zijn geschikt als kamerplant, maar doen het ook 
goed in de kas uitgeplant tussen cactussen in de volle grond. Ze zijn niet 
winterhard.
In het algemeen zijn Begonia's goed te zaaien, al kan door slechte bestuiving 
wel eens niet kiemkrachtig zaad tussen het goede zitten.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond
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In memoriam

Cornelis Bommeljé
1 7-1 1-1 890 - 1 3-6-1 985

Op een zaterdagvond in september 1 923 kocht Cornelis Bommeljé op de 
markt in 's-Gravenhage een paar cactussen. Dat was het begin van een 
liefhebberij die in de loop der jaren een steeds grotere plaats in zijn leven 
zou gaan innemen.
De plantjes groeiden voorspoedig; de cultuur was hem bekend, want zijn 
vader en grootvader verzorgden al cactussen. Zijn eerste leverancier, toen 
al lid van Succulenta, bracht hem in contact met andere liefhebbers en met 
de Vereniging Succulenta.
Een van de oprichters, J .J .  Verbeek Wolthuys, woonde ook in Den Haag 
en ze werden spoedig vrienden. De belangstelling voor succulente planten 
beleefde een zekere bloei en er verschenen boeken en albums die een gro
ter publiek de schoonheid van deze planten lieten zien.

In de crisisjaren liep de belangstelling terug en er verscheen een concurre
rende vereniging. Tijdens de oorlogsjaren werd er geen vergunning gege
ven voor het drukken van het blad Succulenta en het duurde tot 1 947 al
vorens het opnieuw verscheen, nu namens 2 verenigingen, aantal leden
247!!
Bommeljé werd in Den Haag de stuwende kracht, bezocht Algemene Ver
gaderingen en Conferenties waar ik hem in 1951 ontmoette en waar onze 
langjarige vriendschap begon.
Een beminnelijk en wijsgerig mens, autodidact, schreef "Cactussen en an
dere succulenten", vertaalde "Das praktische Kakteenbuch" van W. Haage, 
schreef artikelen en hield voordrachten over zijn favoriete planten, de 
Astrophytums. De vereniging waardeerde zijn vele werkzaamheden en be
noemde hem tot erelid.
Hij is tot het eind van zijn leven geïnteresseerd gebleven in onze vereniging, 
is rustig ingeslapen maar zal nog lang in onze herinnering voortleven en zeker 
ook in de naar hem vernoemde Notocactus bommeljéi.

H. RUBINGH



Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

1 juni
Huernia aspera, H. distincta en H. vogtsii luiden deze maand hun bloei
periode in, evenals mijn Echinopsis, waarvan de naam niet verward moet 
worden met die van het kleinbloemige aasbloemengeslacht Echidnopsis. 
De zachtrose bloem van mijn Echinopsis is liefst twaalf centimeter in door
snee en verspreidt een heerlijke geur. Wat kan een " d "  in een naam een 
groot verschil inhouden!

3 juni
De ietwat pokdalige nieuwe groei van sommige aasbloemen verontrust me. 
Ik bestudeer ze met een vergrootglas, maar kan niets ontdekken. Zou ik 
dan toch "spoken”  zien?! Met een onderdeel van een microscoop dat mijn 
man me leent, kan ik een wat duidelijker vergrotend beeld krijgen. En ja 
hoor: ik ontwaar een minuscuul rood stipje aan de top van sommige stam
metjes. Zou ooit voor het verzamelbegrip "sp in t" zijn gekozen om aan te 
geven dat het hier om een onzichtbare en dus zo kwaadaardige vijand 
gaat? Gelukkig krijg ik van een kennis de naam van een middeltje door dat 
goed moet helpen. Ik moet het middel met water mengen en dan mijn 
planten ermee besproeien.

6 juni
De eerste serie dia's van dit seizoen is klaar. Ik ben redelijk tevreden over 
het resultaat. Zeker nu ik verschillende kleuren fotokarton heb, die ik als 
achtergrond gebruik. Dit geeft een rustig beeld. Hoewel voor macrofotogra
fie vaak een film met een gevoeligheid van 64 ASA wordt aangeraden, ben 
ik overgegaan op 200 Asa. Alleen dan kan ik, gebruik makend van een tijd 
van 1/30 seconde, op een diafragma van 8, 1 1 of 16 komen, wat nood
zakelijk is om een betere scherptediepte te bereiken. Ik fotografeer namelijk 
met een daglichtlamp van 500 Watt, die niet hel genoeg is om bij 64 ASA 
een diafragma van 1 6 te halen. Zo'n daglichtlamp prefereer ik boven zon
licht. Allereerst omdat de zon bij ons maar zeer beperkt schijnt en een te 
fotograferen bloem allang kan zijn uitgebloeid als je op goed weer moet 
wachten. Ten tweede omdat kunstlicht precies te richten is op de bloem. 
Bij zonlicht had ik vaak ongewenste schaduw in de buis van een bloem. Via 
karton met aluminiumfolie licht ik nu de harde schaduw achter de plant wat 
op. Mijn bloemen fotografeer ik meestal met twee of drie verschillende dia
fragma's. De best belichte dia's krijgen een plaatsje in mijn verzameling, 
terwijl de andere naar mijn correspondentievrienden gaan. Zij krijgen op de
ze manier een wat levendiger beeld van mijn plantencollectie.

10 juni
Van mijn "cactuscollega" op kantoor krijg ik een bladcactus met een 
prachtige roze bloem en vier grote knoppen cadeau. Thuis tref ik mijn Hu
ernia ocellata in bloei aan. Ik herinner me nog precies hoe laaiend enthou
siast ik was toen ik deze fraaie bloem een paar jaar geleden voor het eerst 
zag. En nog steeds vind ik de reddingsboei-Huernia's de mooiste onder de 
aasbloemen. Helaas zijn twee stekjes van soorten die ik nog niet had, H. 
insignitiora en H. reticulata, weggerot bij mijn poging ze te laten beworte- 
len.



12 juni
Huernia campanulata is nu ook in bloei, evenals H. longituba. Deze laatste 
naam wijst er al op dat het hier om een bloem met een lange buis gaat. H. 
levyi heeft echter de langste buisbloem van de Huernia's. Van mijn Tricho- 
caulon pillansii tel ik nu al het honderdste bloempje. Het ziet er echter naar 
uit dat hij het hier voorlopig bij laat.

1 5 juni
Hoera, eindelijk weer wat zon! Het leek er al op dat mijn planten in de 
broeibak stonden te verpieteren, maar vandaag zullen ze weer nieuwe le- 
vensenergie opdoen. Mijn planten op zolder zijn natuurlijk minder gevoelig 
voor het weer. Als ze door gebrek aan warmte en zonneschijn natte aarde 
houden, doe ik gewoon de verwarming aan.

17 juni
Blijkbaar hoef ik toch niet echt te klagen over het klimaat in dit koude kik
kerlandje. Mijn Engelse correspondentievriend schrijft dat hij vanwege het 
slechte weer pas in juli de eerste bloemen verwacht. Ik zou dus beslist niet 
met hem willen ruilen. Anders is het daarentegen gesteld met mijn Griekse 
correspondentievriend, die al zijn planten buiten heeft staan. Het gekke is 
echter dat hij een van de weinige cactussen- en succulentenverzamelaars 
in Griekenland is. Misschien vinden velen daar het kweken van cactussen 
en succulenten te gemakkelijk om het ook boeiend te vinden.

29  juni
Het weer is om moedeloos van te worden. Maar mijn aasbloemen zelf ge
ven de moed niet op. Ondanks dat er geen straaltje zon te bekennen is, blij
ven veel planten bloeien; van Stapelia maculosa opent de eerste knop zich. 
zich.

3 juli
Dank zij mijn Duitse correspondentievriend ben ik vandaag weer elf aas- 
bloemstekjes rijker. Er zit onder andere een goed ogend stammetje bij van 
Frerea indica. De stek die ik uit Engeland kreeg toegestuurd, doet het overi
gens uitstekend, zodat het er naar uitziet dat ik zo direct twee planten van 
F. indica heb. Pas als na het bloeien blijkt dat ze identiek zijn qua kleur, zal 
er één naar een cactusbeurs gaan. Ik ben ook blij met een (nieuw) stekje 
van Huernia insignifiora, dat het hopelijk bij het bewortelen niet laat afwe
ten.

4 juli
Een Belgische lezer van Succulenta, die vol bewondering heeft gelezen 
over mijn Trichocaulon pillansii, vraagt me in een brief of ik adressen heb 
waar Trichocaulons te koop zijn. Helaas kan ik hem wat dat betreft niet hel
pen. Was het maar zo gemakkelijk! Ook op cactusbeurzen kom je een Tri
chocaulon maar weinig tegen. Dat ik mijn Trichocaulon pillansii enkele ja- 
ren geleden op de Goudse cactusbeurs kon kopen, zonder dat andere lief
hebbers mij voor waren, was een gelukstreffer. De twee andere Tricho
caulons in mijn verzameling zijn zaailingen, gekweekt uit zaad van de Inter
national Asclepiad Society.

5 juli
Mijn eerste vakantiedag is meteen een werkdag. Ik moet al mijn planten op 
zolder tijdelijk verhuizen naar de logeerkamer, want de dakkapel is aan een



schilderbeurt toe. Gelijktijdig wordt een ventilator aangebracht om mijn 
planten op zomerse dagen van wat meer frisse lucht te kunnen voorzien.

6 juli
Een van mijn bladcactussen, een reusachtige plant die ik vorig jaar voor 
een habbekrats op de cactusbeurs in Nijmegen heb gekocht, is in bloei. 
Het blijkt geen gele bloem te zijn, maar een witte met gele buitenbladeren. 
Een schitterend gezicht! Eenzelfde Epiphyllum heb ik ooit in een restaurant 
in het noorden van het land gezien. Ik had er toen later spijt van dat ik geen 
stek had gevraagd.

10 juli
Als de post een van mijn tijdschriften over cactussen en succulenten (Suc
culenta, Kakteen und andere Sukkulenten of Asklepios) brengt, is dat na
tuurlijk het eerste waar ik naar grijp. Vandaag is dat Succulenta. Enkele 
zwartwit afgedrukte dia's van een Discocactus en van mijn Huernia con
cinna en Orbea ciliata stellen me voor een raadsel. Er is iets geks mee. En 
dan zie ik het: de drukkerij heeft ze negatief afgedrukt. Wat licht is, is nu 
donker en andersom. Jammer hoor!

11 juli
Een (vermoedelijke) Orbea va/vegrafa-hybride heeft een kanjer van een knop, 
die eindelijk openbarst. Opvallend is dat de gele tekening die op verwant
schap met een Orbea variegata duidde, nu helemaal niet te zien is. De 
bloem is vrijwel egaal paarsrood van kleur en doet sterk aan Stapelia 
comparabilis denken.
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12 juli
Gelukkig nog net bijtijds, nog voordat we met het vliegtuig warmere oorden 
opzoeken, brengt de postbode het lang verwachte pakje van mijn Griekse 
correspondentievriend. Er zitten liefst 22 stekjes in, waarvan de meeste al 
zijn beworteld. Dit geschenk stemt me niet alleen vreugdevol, maar ook 
ietwat zorgelijk. Mijn ruimtegebrek begint nu toch nijpend te worden.

15 juli
Twee weken lang moet ik mijn plantjes aan de zorgen van een ander over
laten. Ik troost me met de gedachte dat gelukkig niet net een plant gaat 
bloeien waarvan ik de bloem nog niet heb gezien.

23 juli
Opuntia's, Cereussen, Aloë's en andere vetplanten groeien hier in Portugal 
overal in plantsoenen, wat bij ons ondenkbaar is. De botanische tuin in Lis
sabon toont ons vandaag nog wat meer variatie in succulenten. Zelfs 
"m ijn " Cereus peruvianus. Hij is echter al zo oud, dat het onderstuk ver
steend lijkt. Dat er echter toch leven in zit, toont een jonge zijscheut. Ach
ter hoge hekken zien we honderden planten in potten staan. De poort blijkt 
niet op slot te zijn en dus wagen we ons op dit (wellicht verboden) terrein. 
De vele Haworthia's, bladcactussen en Cereussen die we er aantreffen, 
zien er helaas wel e>g dor en roodverbrand uit. Een vergelijking met Neder
landse succulentaria zou beslist mank gaan. Zelfs mijn eigen "kleine" col
lectie planten kan qua verzorging en soortenrijkdom beslist worden gepre
fereerd. Opvallend is dat ik slechts een enkele bolcactus zie, terwijl hiervan 
toch overal in winkeltjes kleine exemplaren te koop worden aangeboden. 
Maar dan helaas alle met strobloempjes versierd. Wat een kitsch!!

29  juli
Gelukkig, mijn planten thuis zien er keurig verzorgd uit. Twaalf zijn in bloei, 
waaronder voor het eerst dit jaar een van mijn Stapelia's met grote paarse 
bloemen, twee Orbea's variegata, Echidnopsis cereiformis en Caralluma 
europaea. De Stapelia heeft zelfs drie grote bloemen, die druk door vliegen 
worden bezocht. Hopelijk heeft dit tot resultaat dat ik eindelijk weer eens 
zaadpeulen krijg. Een ietwat teleurstellende ontdekking is dat de Huernia 
keniensis var. keniensis die ik in mei op de Goudse cactusbeurs kocht, 
een gewone Huernia boleana blijkt te zijn. Een van mijn cactussen heeft in 
de vakantietijd vier paarse bloemen gehad. Er zit nog één knopje aan, zodat 
ik nog iets te goed heb.

30  juli
Pas vandaag ontvang ik mijn aasbloemenzaad van de International Ascle- 
piad Society in Engeland, dat ik in mei heb besteld. Evenals twee jaar gele
den moet ik dus maar wachten met zaaien tot volgend jaar april. Ik heb in 
totaal 35 pakjes zaad, met twee tot vijf zaden per pakje. Uit dit geringe 
aantal blijkt wel dat aasbloemenzaad erg geliefd is. De kosten: circa vijftig 
cent per pakje.

Wadenoijenlaan 373, 4 0 0 6  AH  Tiel (wordt vervolgd)



BOEKBESPREKING

Curt Backeberg, Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. Band VI. Nachtrage 
und Index. Herdruk, 498 bladzijden, 307 foto's waarvan een deel in kleur, formaat 1 7 x 2 4  
cm, ingebonden met losse, geplastificeerde kaft, ISBN 3-437 -30385-6 , uitgever Gustav Fi- 
scher Verlag, Stuttgart - New York, 1 985.
In ruim twee jaar tijd heeft men dan toch kans gezien het hele standaardwerk van Backeberg in 
herdruk de belangstellenden ter beschikking te stellen. Ongetwijfeld een moedige daad van de 
uitgever, immers het gaat om een kostbaar werk. Dit afsluitende deel bevat o.m. een bijdrage 
over de genealogie van de z.g. "Phyllohybriden", gevolgd door aanvullende informatie over di
verse cactusgeslachten. Het boek sluit met een indrukwekkende namenlijst, welke voor de gehe
le serie van de zes delen geldt. In totaal omvat dit hele handboek ruim 4 .000  bladzijden. 
Nogmaals herhaald, dit hele werk is op de eerste plaats bedoeld voor hen, die zich nader in de 
cactuskunde wensen te verdiepen. Alhoewel de ontwikkelingen in onze hobby sinds de jaren 
zestig niet zijn stil blijven staan, zal niettemin dit werkstuk van Backeberg nog vele jaren zijn 
actualiteitswaarde behouden.
Dit deel kost los DM 260. Voor diegene die op de hele serie heeft ingeschreven, DM 220. Bij on
ze regelmatige adverteerders is het uiteraard te bestellen. Het complete werk kost DM 1 272. 
De delen 1 t/m 5 kwamen in ons maandblad reeds ter sprake in respectievelijk nr. 1 en nr. 5 van 
jaargang 1 983, nr. 3 en nr. 7 van jaargang 1 984 en nr. 4 van jaargang 1 985.

Theo Neutelings

Een bijdrage tot de studie van het soortencomplex rond Notocactus uebelmannianus
door G. Buchner, H. Franssen, J. Hovens en G. Königs (Internoto-Arbeitskreis 2I, 30 pagina's, 
35 kleurenfoto's, 1 0 tekeningen en 1 kaart. Ringband met schutblad formaat A4. Eigen uitgave, 
1 984. Duitse tekst.
Het doel van de studie was de soorten Notocactus uebelmannianus (en fa. flaviflorus), N. crassi- 
gibbus en N. arachnitis (en var. minor) duidelijker af te bakenen dan het vanuit de literatuur mo
gelijk is. Daartoe werden de nieuwbeschrijvingen en latere literatuurgegevens vergeleken met ei
gen observaties gedaan aan import- en cultuurplanten. Het resultaat is de moeite waard: de 3 
soorten zijn, ondersteund door kleurenfoto's, waaronder groeiplaatsopnamen, en tekeningen van 
Carla Wolters, goed gekarakteriseerd. Door middel van tekeningen van lichaamsgrootte, bloem
en zaadbouw worden de onderlinge verschillen duidelijk.
In tegenstelling tot wat de meeste literatuur aangeeft, kon aangetoond worden dat de meeldra
den afhankelijk van de temperatuur prikkelbaar zijn. Naast nog andere ophelderingen van tegen
spraken en onduidelijkheden in de literatuur kon ook vastgesteld worden dat N. crassigibbus als 
enige zelffertiel is.
Vermeldingen van groeiplaatsen (kaart), aanwijzingen voor de cultuur en foto's van soms zeer in
teressante, tot dit complex behorende vondsten van F. Stockinger completeren deze lezens
waardige studie. Gezien de vele kleurenfoto's en de uitvoering op stijf papier is de prijs van 
f  45 ,00  niet te hoog. U kunt het werk bestellen door overmaking van f  51 ,50 i f  45 ,00 plus 
f  6 ,50 aan porto- en verpakkingskosten) op gironummer 29991 78 t.n.v. J. Hovens te Lottum.
H. Peter Schosser 
Vert.: L. Bercht

TIJDSCHRIFTEN
Ashingtonia, vol. 1 en 2 (1973-1977)
In 1 band, 360 pp. + inhoudsopgave, talrijke illustraties, vnl. in kleur. Engelse tekst. Holly Gate 
International, Ashington, Sussex, UK. Prijs ± £ 2 1 .
Waarom een recensie van een oud tijdschrift? In de eerste plaats omdat in Succulenta na de 
bespreking van de eerste vier afleveringen (Succ. 1 974, p. 73 en p. 11 9) niets meer van het 
blad is vernomen. De tweede - en voornaamste - aanleiding is dat het periodiek nu in gebonden 
vorm verkrijgbaar is.
Ashingtonia is een twee-maandelijkse uitgave van de Holly Gate Nurseries, gevestigd in Ashing
ton, Z.-Engeland. Aldaar bevindt zich een werkelijk schitterende verzameling succulenten en xe- 
rofieten, samengesteld uit authentiek materiaal. Ter aanvulling van deze collectie werd Ashingto
nia uitgegeven met als doel liefhebbers informatie te verschaffen over genoemde plantengroe
pen. Als bewerker van het tijdschrift werd John Donald - bekend door zijn kennis van bolcactus- 
sen uit de Andes - bereid gevonden, in een later stadium bijgestaan door Robert Holt.
Het tijdschrift meet 20 x 20 cm en is in de huidige gebonden vorm voorzien van een stevige 
zwarte kaft met goudkleurige opdruk. Het glanzende papier is van goede kwaliteit. De vele af
beeldingen zijn praktisch alle in kleur gedrukt. De meeste reprodukties meten ongeveer 1 0 x 9  
cm, maar sommige zijn bijna of geheel paginavullend. De foto's zijn i.h.a. van goede kwaliteit; 
een aantal van de sterk uitvergrote zijn kwalitatief wat minder. Men heeft afgezien van het afsnij
den van de zijkanten; hierdoor zou de grootte van de illustraties gereduceerd worden.
De inhoud is moeilijk in een kort bestek samen te vatten. Ten dele bestaat deze uit een groot aan-



tal korte artikelen waarin cactussen, ar mere vetplanten alsmede xerofieten (in de ruimste zin) 
worden voorgesteld op ongeveer deze Je wijze als in de voormalige reeks "Ongeregeld maar 
wel goed" in ons blad. Langere artikelen . e van de hand van Donald, behandelen paarsbloemi- 
ge Weingartia's, de variabiliteit binnen het genus Matucana en geven overzichten van Acan- 
thocalycium  en Oroya Donald en Brederoo publiceren een uitgebreid vervolgartikel, rijkelijk van 
foto's voorzien, over de klassifikatie van Rebutia sensu lato (Aylostera, Cylindrorebutia, Digito- 
rebutia, Rebutia s.s.) dat in vol. 3 zijn vervolg heeft. Rauh stelt de Didiereaceae en Pachypodium 
voor (vnl. in beeld); Rabson doet hetzelfde voor Adenium  Teare behandelt Australische succu
lenten, terwijl Innes in een vervolgserie vertelt over de flora op een geïsoleerde berg in de Spaan
se provincie Alicante. v
Voorts vinden we lijsten met de Rebutia-vondsten van Fric, Ritter en Rausch; die van Lau wor
den van een beschrijving voorzien. De revisie van Lobivia door Rausch, bekend van zijn drie
delige werk, wordt in een overzicht gereproduceerd.
Het tijdschrift wordt gecompleteerd met een catalogus van alle taxa behorende tot de fam. Cac- 
taceae. De soorten en. variëteiten gepubliceerd sinds Backeberg's "Das Kakteenlexikon" 
(1966) zijn voorzien van een verwijzing naar de oorspronkelijke beschrijving. De lijst is bijge
werkt t/m 1975, uiteraard.
Behalve nieuwe kombinaties vinden we ook een aantal Latijnse diagnoses van nieuwe taxa 
('nieuwbeschrijvingen' of 'eerstbeschrijvingen' zijn naar mijn smaak lelijke samenstellingen en 
doen sterk denken aan het taalgebruik van onze oosterburen). Buining en Brederoo beschrijven 
Discocactus rapirhizus en Melocactus florschuetzianus. Donald publiceert Borzicactus !Ma- 
tucana) weberbaueri v flammeus, Lobivia iaui en, samen met Lau, Sulcorebutia cylindrica en 
Weingartia purpurea Ritter geeft de diagnose van Rebutia cintiensis en R. tamboensis, terwijl 
R. donaldiana door Lau en Rowley wordt beschreven. Laatstgenoemde auteur publiceert het 
genus Morangaya (type: Cereus pensilis Brandegee, beter bekend als Echinocereus pensilis), 
Albuca unifoliata (Liliaceae), twee nieuwe cultivars van Bulbine (eveneens lelie-familie) en een 
kweekvorm van Senecio
Afgezien van kleine onvolkomenheden in de tekst (welk tijdschrift lijdt daar niet onder?) een 
'boek' dat in brede kringen aanbeveling verdient, ondanks het feit dat nogal veel aandacht is ge
schonken aan dwergcactussen uit de Andes. Bij de huidige koers van het pond kost de uitgave ± 
f  90,00, een niet gering bedrag waarvoor echter een schat aan informatie wordt geboden. 
Aangezien de gebonden versie geen apart ISBN-nummer heeft zal levering via de normale boek
handel mogelijk enige problemen opleveren. De uitgave is zeker te bestellen bij Holly Gate Nurse- 
ries en bij Royal Horticultural Society Enterprises, Dept. 'P', RHS Garden, Wisley, Woking, Sur- 
rey GU23 6QB, UK.
Bert Jonkers, Hurst Cottage, The Ridge, Woking, Surrey GU22 7EQ, UK.

The Journal of the Mammillaria Society 24 (5) 1984
Na het gebruikelijke voorwoord van de redactie vangt R. Holt aan met zijn gebruikelijke rubriek 
"Temidden van mijn Mammillaria's". R. Stanley geeft zijn studiebijdrage over Lau- en Reppen- 
hagennummers. J. Pilbeam behandelt een viertal planten in woord en beeld: Mammillaria her- 
nandezii, M. mexicensis, M. capensis en M. tetrancistra. E Doublé doet verslag van een M. 
schiedeana, waarvan een vrucht voorzien is van tuberkels. Th. Neutelings geeft enig commen
taar op Lau- en Reppenhagennummers. N. Dennis vertelt dat de Californische mist bepaald geen 
zegen is voor de Mammillarialiefhebber aldaar. Het nummer wordt afgesloten met diverse reac
ties van lezers.

Th. Neutelings
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W at is Escobaria gigantea?

W.A. ALSEMGEEST

In 1 980 kwam ik in het bezit van twee planten die geëtiketteerd waren als 
Escobaria gigantea De bloei maakte een bijzondere indruk op me, mede 
vanwege de opvallend bewimperde bloembladeren.
Over het geslacht Escobaria was weinig en over deze "soort" helemaal 
geen informatie te krijgen bij bevriende liefhebbers. Zodoende zelf maar de li
teratuur ingedoken. Weldra moest ik constateren dat ik de naam nergens 
kon vinden behalve in enkele zaadlijsten, waaronder die van G. Köhres. (Het 
was opvallend - al dan niet toevallig - dat in diezelfde zaadlijst van Köhres de 
soort E. strobiliformis niet voorkomt, een soort waarmee de titelplant zo op 
het eerste gezicht verwant is.) Ook in het overzicht van het geslacht Escoba
ria van de hand van Nigel P. Taylor in het Duitstalige cactustijdschrift K.u.a.S. 
(van 1 983) komt de naam E. gigantea niet voor.
Na nog enkele vruchteloze pogingen om meer te weten te komen over deze 
planten heb ik contact gezocht met A. Lau in Mexico. Hij verwees mij door 
naar ene Alan D. Zimmerman, woonachtig in Texas, U.S.A. De laatste 
schreef dat de naam E. gigantea slechts een catalogusnaam is, waarschijn
lijk voor het eerst gebruikt door Horst Kuenzler (New Mexico) voor een wat 
grotere vorm van E. varicolor.
E. varicolor is een soort die in 1 932 door E. Tiegel is beschreven. Ik zal u op 
deze plaats niet met de beschrijving vermoeien. Wel kan gesteld worden dat 
mijn E. gigantea-planten in grote lijnen voldoen aan deze beschrijving. De bij 
de oorspronkelijke beschrijving afgebeelde plant is een vrij jong exemplaar 
en bezit daardoor nog een gedrukt eivormig uiterlijk.
Wanneer planten van E. varicolor in het voorjaar gaan groeien, strekt het 
plantelichaam zich sterk en krijgt dan die typische vorm van een denneappel. 
Dit verschijnsel komt goed tot uiting in de twee afgebeelde foto's, die van 
één en dezelfde plant zijn gemaakt. Die denneappelvorm brengt ons bij de al 
eerder genoemde E. strobiliformis, waarvan de soortaanduiding inderdaad 
"denneappelvormig" betekent.
Deze soort is, alhoewel vrij summier, zo'n 80 jaar eerder beschreven dan E. 
varicolor. In het overzicht van Taylor wordt E. varicolor evenals E. tubercu
losa synoniem gesteld aan E. strobiliformis
Benson heeft een andere mening. In zijn boek "The Cacti of the United Sta
tes and Canada" plaatst hij E. varicolor als variëteit onder E. dasyacantha. 
Naar mijn bescheiden mening maakt Benson hier een vergissing. Deze twee 
taxa zijn niet met elkaar verwant. E. dasyacantha behoort tot de sectie van 
soorten met zwarte zaden, terwijl E. varicolor (en onze E. gigantea) bruine 
zaden heeft. Er zijn veel planten in omloop onder de naam E. dasyacantha 
die helemaal niet tot deze soort behoren.
Overigens heeft Benson het geslacht Escobaria ondergebracht in het 
geslacht Coryphantha
Resumerend kan gesteld worden dat E. gigantea zeer waarschijnlijk een 
standplaatsvorm is van E. varicolor. Op haar beurt is E. varicolor waarschijn
lijk synoniem aan E. strobiliformis. Daarnaast is algemeen aanvaard dat E. 
tuberculosa synoniem is aan E. strobiliformis.
Tot slot iets over de cultuur. Het zijn langzame groeiers, die pas in het vijfde 
jaar na het zaaien gaan bloeien.
De eerste bloemen verschijnen laat in het voorjaar en de planten blijven dan 
de hele zomer door bloemen geven. De planten zijn zelfsteriel. Om de vrij
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Escobaria g igan tea  in  knop  D ezelfde  p la n t a lw e e r in
rus t, m e t 2  vruch ten .

lange, smalle, roodbruine vruchten te zien te krijgen, zal kruisbestuiving no
dig zijn. Een vrucht bevat ongeveer 25 zaden.
Als men het zaad uitzaait is het verstandig alle zaailingen aan te houden tot
dat de eerste exemplaren gaan bloeien. Er zitten in een zaaisel altijd enkele 
achterblijvers, die beter opgeruimd kunnen worden omdat deze altijd achter 
zullen blijven.

S tadhouders laan  3 , 3 4 1 7  TT M o n tfo o r t

Sem pervivum  andreanum , een echte soort of een culti- 
var van S. tectorum ?

BEN J.M. ZONNEVELD

L. Praeger heeft in zijn boek An Account of the Sempervivum Group (1 932) 
veel gedaan om de verwarring rond het geslacht Sempervivum op te helde
ren. Echter, de helft van de tegenwoordig erkende soorten werd na zijn pu- 
blikatie beschreven en naar mijn mening verdienen enkele van deze soorten 
niet de status van soort. Flora Europaea (1964), Lexicon of Succulent 
Plants (1 974), R.H.S. Dictionary of Gardening (1 969) en de Sempervivum 
Vereniging (Engeland) erkennen nog steeds, waarschijnlijk ten onrechte, 
Sempervivum andreanum als soort.
Deze plant werd gevonden door Mw. Andre Giuseppi in 1 935 in de Siërra
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Sempervivum
tectorum,
Col de la Ca y o Ile

Sempervivum  
tectorum 'Andreanum'

Foto's van de 
schrijver

Cani in Spanje. R.S. Wale beschreef deze soort daarna in het Buil. of the Al
pine Garden Society, Vol. 9, p. 105 (1941). De belangrijkste onderschei
dende kenmerken waren: weinig bladeren, waarvan de binnenste een knop 
vormen (zie foto), en de naar beneden buigende randharen. Verder zijn de 
meeldraden geel en zitten de uitlopers op korte steeltjes. In alle opzichten 
lijkt deze plant op S. tectorum.
In 1 973 deed M.C. Smith van de Universiteit van Bristol (Engeland) uitge
breid onderzoek naar de Spaanse Sempervivums. De resultaten van zijn on
derzoekingen zijn vastgelegd in zijn dissertatie, waarvan hij zo vriendelijk was 
mij een exemplaar te lenen.
Hij verzamelde meer dan 700 klonen van S. tectorum uit het gehele gebied 
van de Pyreneeën, inclusief de Siërra del Cadi. Hij beweert, zoals ook al in 
Flora Europaea staat, dat Siërra Cani een foutieve spelling is van Siërra del 
Cadi. Planten van enkele klonen uit de Siërra del Cadi voldeden in sommige 
opzichten goed aan de beschrijving van S. andreanum, maar ze vielen alle 
binnen de variatiebreedte van de normale S. tectorum  
138 Planten van deze ± 7 0 0  klonen kwamen tot bloei; 91 hadden roze
rode, 28 bruingeel-roze, 1 3 bruingele en 6 gele meeldraden. Dus gele meel
draden zijn niet alleen bij S. andreanum gevonden. Ook andere kenmerken,
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zoals de knop van de binnenste bladeren en de korte uitlopers worden gere
geld gevonden bij verschillende tectorum-vormen. Zijn conclusie is dat S. 
andreanum anders meer is dan S. tectorum en zelfs geen subspecifieke of an
dere status verdient. Om het argument te illustreren toont de foto een tecto
rum die ik vond op de Col de la Cayolle in Frankrijk, met een zeer sterke 
knop, maar met normale tectorum-bloemen. Dit gebied is tenminste 500 km 
ten westen van een bekende vindplaats van S. wulfenii, een soort die ook 
middenin een knop vormt. De afstand maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de 
betreffende plant met S. wulfenii verwant zou kunnen zijn.
Ik geloof dat we de resultaten van de bevindingen van M.C. Smith moeten 
aanvaarden en concluderen dat S. andreanum  geen echte soort is. De beste 
koers die we kunnen volgen is deze plant een cultivarnaam te geven; ik stel 
voor om haar S. tectorum  cv. 'Andreanum ' te noemen.

Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers Association Newsletter, Vol. V, no. 3, oktober 1979, p. 14

Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden

Enkele kanttekeningen bij de n ieuw beschrijving van 
M eiocactus neom ontanus van Heek et Hovens

L. DIERS

Vrijwel direct na de eerste reis die Albert Buining door het centrale deel van 
Brazilië maakte, kon ik dank zij zijn medewerking ook de Braziliaanse Melo- 
cactussen intensiever in mijn onderzoek betrekken. Daar ik mij sedertdien 
diepgaand met deze groep uit het geslacht Meiocactus heb beziggehouden, 
veroorloof ik mij enige opmerkingen te maken over de vraag; "W at is Meio
cactus montanus Ritter en wat is M. neomontanus van Heek et Hovens?" 
Ritter beschreef M. montanus in zijn boek Kakteen in Südamerika, Band I, p. 
141(1 979). Bloemen en vruchten waren hem helaas onbekend. Exempla
ren van deze species zijn ook in gespecialiseerde verzamelingen tot nu toe 
niet achterhaald, zodat de soort ons alleen uit de literatuur bekend is.
M. neomontanus werd door Van Heek en Hovens beschreven in Succulenta 
63, p. 78-82 (1 984). In deze publicatie vermelden de auteurs M. monta
nus slechts kort; vooral een vergelijking tussen beide species ontbreekt. 
Voor zover de beide beschrijvingen het toelaten zijn in een tabellarisch over
zicht de specifieke kenmerken naast elkaar gezet. Op die manier kunnen de 
gelijkenissen - volledige, mogelijke of afwezige - beter verduidelijkt worden. 
Opgenomen zijn alle kenmerken die Ritter vermeldde en alle daarmee over
eenkomende kenmerken die Van Heek en Hovens opvoerden. Bij de laatste 
zijn ook de afbeeldingen meegewaardeerd die gepubliceerd zijn bij de nieuw
beschrijving van M. neomontanus; deze gegevens zijn tussen haken ge
plaatst.

Uit de tabel blijkt dat er geen of slechts geringe verschillen bestaan tussen de 
beide species. Bij de toch optredende verschillen moet men zich afvragen in 
hoeverre de zonder twijfel aanwezige variatiebreedte van de beide species in 
de beschrijvingen is meegewogen. Bij onderzoekingen op de groeiplaatsen 
zou best eens kunnen blijken dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn en 
er min of meer vloeiende overgangen bestaan.
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M. montanus
Lichaam bolvormig, ca. 1 2 cm <6,

grijsgroen

Ribben

Lengtegroeven
Areolen

meestal 1 0 (9-1 1) 
ca. 1 0-1 5 mm hoog, 
zijkanten iets gebold 
rand iets scherp, minimaal 
gegroefd 
tamelijk recht 
rond, 4-5 mm ê ,  witviltig, 
6-1 0 mm van elkaar

Middendorens 3-4, kruisgewijs staand,
afstaand, tamelijk recht

Onderste middendorens2-4 ,5  cm lang 
Randdorens ongeveer 8-10

iets afstaand
Onderste randdorens het langst, 4-6 cm lang, 

gebogen of verbogen, 
vaak met hakige punt

Overige randdorens naar boven toe in lengte
afnemend tot 1 0-1 5 mm 
voor de bovenste 
naaldvormig, elastisch, 
grijsbruin, niet glanzend 
met witte wol en vosrode 
borstels
1 ,0  mm lang, 0 ,8  mm 
breed, 0 ,5  mm dik 
zwart, weinig glanzend, 
tamelijk dicht bezet met 
vlakke knobbels 
ten noorden van Urandi, 
op rotsen

Alle dorens 

Cephalium 

Zaden 

Testa

Groeiplaats

M. neomontanus
bolvormig, tot 9 cm é en 
1 1 cm hoog, donkergroen 
(licht- tot blauwachtig grijs
groen)
10
1 0 mm hoog,
(zijkanten iets gebold) 
rand stomp, (iets gegroefd).

(recht)
5 mm lang en 4 mm 
breed, kaal
(in nieuwgroei witwollig)
3-5, (kruisgewijs staand),
(±afstaand) horizontaal tot 
iets naar boven gericht, 
recht, tot 2 cm lang 
(langer dan de andere)
9-1 1

onderste 3 randdorens tot 
4 ,5  cm lang

naar boven toe in lengte 
afnemend tot 7 mm voor 
de bovenste 
naaldvormig, barnsteen- 
kleurig tot zwartbruin 
crèmekleurig met rood
bruine borstels 
1,1 mm lang en 0 ,8  mm 
breed +
zwart, (glanzend)+ , (min 
of meer dicht bezet met 
vlakke knobbels) 
tussen Lecinho de Alme- 
rido en Caitité, op rotsen

+ ; de zaadafmetingen van M. neomontanus waren in de beschrijving verwis
seld. Dat de testa glanzend is, is waargenomen aan origineel zaad.

De vindplaatsen van de beide species liggen hemelsbreed slechts ongeveer 
60  km van elkaar verwijderd. Deze geringe afstand betekent geenszins een 
onneembare barrière voor een genetische uitwisseling; ook weten we bij ge
brek aan intensief veldonderzoek niet of er tussen de beide vindplaatsen po
pulaties van soortgelijke planten voorkomen.
De motieven voor de speciesrang van M. neomontanus stralen weinig over
tuigingskracht uit. Zo wordt gezegd: "Zelfs wanneer iemand op Ritters 
standplaats een Melocactus vindt, kan men nimmer met zekerheid bewijzen 
dat dit Ritters montanus is, daar behalve Ritter zelf niemand deze plant 
kent". Waarom zou men dat niet kunnen bewijzen?
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Het is toch een wezenlijke betekenis van een plantbeschrijving dat men aan 
de hand daarvan planten kan identificeren. Laten we aannemen dat iemand 
Melo's vindt op de door Ritter aangegeven plaats en deze planten komen 
overeen met de beschrijving van M. montanus. De conclusie moet dan toch 
luiden dat de gevonden planten tot de door Ritter beschreven species beho
ren. Elke andere conclusie zou toch absurd zijn?
In hun motivatie vervolgen Van Heek en Hovens: "W ij menen daarom dat 
het gerechtigd is onze vondst als een nieuwe soort te beschrijven, ofschoon 
niet uitgesloten kan worden dat het M. montanus betreft". De schrijvers ge
ven daarmee ruimte aan de mogelijkheid dat de door hen gevonden Melo- 
cactus-populatie zonder meer tot M. montanus kan behoren. Dan komt toch 
de vraag naar boven: "Waarom beschrijven zij hun vondst dan als een nieu
we species?". Een minimale eis bij de beschrijving van een nieuw taxon is 
toch een enigermate duidelijke begrenzing te geven ten opzichte van ver
wante taxa. Men kan misschien een dergelijke begrenzende en vergelijkende 
beschouwing achterwege laten als de onderhavige planten zich eenduidig 
en zeer opvallend van hun soortgenoten onderscheiden. Dat is hier echter 
geenszins het geval.
Het is buiten kijf dat Ritters beschrijving van Melocactus montanus door het 
ontbreken van gegevens over bloem en vrucht grote manco's vertoont. 
Eigenlijk zou een beschrijving waarin zulke essentiële delen ontbreken, hele
maal niet plaats mogen vinden. Desondanks is zij volgens de bindende arti
kelen van de ICBN (International Code of Botanical Nomenclature) geldig. 
Daarmee is vanzelfsprekend nog niet gezegd dat de bedoelde populatie de 
speciesrang kan blijven behouden. Als de kennis over de Melocactussen 
voorkomend in het zuiden van Bahia en het aangrenzende noorden van Mi
nas Gerais groter geworden is zou het best mogelijk kunnen zijn, dat de spe
ciesrang van M. montanus ingetrokken moet worden. Het hangt dan van de 
verkregen inzichten af of hij kan blijven voortbestaan als variëteit of subvarië- 
teit.
Uit de beschouwingen moge duidelijk geworden zijn, dat er sterke twijfel is 
gerezen of M. neomontanus een goede species is.
Prof. Dr L. Diers, Succulentarium der Umverstat Köln, BRD 

Vertaling: L. Bercht

Reactie van J. Hovens

Met de nieuwbeschrijving van Melocactus neomontanus hebben wij niet de 
bedoeling gehad om zonder meer een nieuwe species aan de alsmaar groei
ende lijst van Melocactussen toe te voegen. Evenwel, we hadden een opval
lend kleine Melocactus gevonden, waarvan we zeker wisten dat deze zijn 
plaats bij de liefhebbers zou vinden. Melocactus montanus Ritt.? Mis
schien.
Na lange en diepgaande discussies hebben wij in groepsverband besloten 
dit taxon te beschrijven als M. neomontanus van Heek & Hovens, omdat:

1 . de beschrijving van Ritter onvolledig is;
2. de groeiplaats van Ritters M. montanus op ca. 60 km afstand ligt en in 

deze omgeving vele andere Melocactus-species voorkomen op geringere 
afstand;

3. er geen materiaal van M. montanus aanwezig is in een collectie; foto's
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van (originele) planten ontbreken evenals herbarium-materiaal (Opm. 
red.: herbariummateriaal dient als typificatie van een species; zonder dit 
materiaal is de nieuwbeschrijving in feite niet geldig);

4. Ritter ook niet bereid bleek ons nadere inlichtingen te verstrekken;
5. en tenslotte, hadden we dit taxon als M. montanus in omloop gebracht, 

dan had men ons terecht verweten onvoldoende aandacht aan eerderge
noemde manco's geschonken te hebben.

Prof. Diers merkt op, dat dergelijke onvolledige beschrijvingen (zoals van M. 
montanus) eigenlijk niet acceptabel zijn, maar wel geldig. Zo'n handelwijze 
draagt niet bij tot enige duidelijkheid en maakt een beslissing over wel of niet 
beschrijven van een taxon erg moeilijk. We hebben tenslotte gehandeld in 
de geest van Buining om bij twijfel toch te beschrijven, waarbij de tijd zal le
ren of het al dan niet terecht is. Wel geef ik toe, dat de rechtvaardiging van 
de naamgeving wat slecht geformuleerd is, maar die naam vind ik eigenlijk
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niet zo belangrijk.
Door de opmerking, dat 60 km géén onneembare barrière vormt voor een 
genetische uitwisseling, voel ik mij meer aangesproken en daarop wil ik ook 
wat dieper ingaan.

In het zuiden van Bahia op de lijn Caitité-Brumado-Jequié groeit een groot 
aantal Melocactussen, zoals M. mulequensis, M. deinacanthus, M. macro- 
discus, M. amethystinus, M. inconcinnus, M. ernestii, M. conoideus en 
M. axiniphorus Zo waren wij in 1981 op een standplaats bij Brumado, 
waar twee Melo's, te weten M. canescens en M. spec., op dezelfde stand
plaats voorkwamen zonder dat vermenging of hybridisatie optrad. De oor
zaak is waarschijnlijk dat de planten van beide soorten voor 1 00% zelffertiel 
zijn en daardoor in staat zijn zichzelf te multipliceren. Het zelffertiele gedrag 
van diverse cactussen heeft mij de laatste 1 0 jaar zeer geboeid en ik heb in 
deze richting veel geëxperimenteerd. Mijn conclusie is dat vele Melo-species 
niet te kruisen zijn en de voorkeur geven aan eigen stuifmeel.
Ook op grote kwekerijen op Tenerife waar alles zeer intensief wordt kruis
bestoven, blijken vele Melo-species zonder zichtbare variatiebreedte op te 
groeien. Genetische variabiliteit blijkt daarom niet altijd afhankelijk te zijn van 
de onderlinge afstand. Geheel anders is dit bij de kruisbestuivende soorten 
zoals bijvoorbeeld M. deinacanthus, M. ernestii en M. longispinus. Van M. 
ernestii hebben wij in die zelfde periode drie groeiplaatsen bezocht en we 
stelden vast dat de onderlinge verschillen per groeiplaats sterk variëren, 
maar dat ook op een groeiplaats de onderlinge verschillen veel groter waren 
dan bij de zelfbestuivende soorten.
Dit gedrag roept bij mij de vraag op, hoe groot de verschillen tussen twee 
taxa moeten zijn om ze apart te kunnen beschrijven? Moeten bij zelfbestui- 
vers dezelfde maatstaven aangelegd worden als bij kruisbestuivers?
M. neomontanus is een zelfbestuiver; de zaailingen groeien zonder waar
neembare variabiliteit op. Het groeitempo van de zaailingen is ca. 30% la
ger dan bij de mijns inziens naaste verwanten M. mulequensis en M. spec. 
HU 537
Veel gelijkenis met M. neomontanus vertonen ook M. florschuetzianus 
(HU 148), M. longicarpus (HU 149) en M. spec. HU 532. Dat op de 
groeiplaats de volwassen planten variëren in diameter van 6 tot 9 cm is ge
zien de rots waarop ze groeien, te wijten aan de beschikbare hoeveelheid 
substraat.

Tot slot keer ik nog even terug naar het begin der probleemstelling.

Vraag 1 : Wat is Melocactus montanus Ritter?
Antwoord: Een door Ritter onvolledig beschreven taxon, waarvan geen 
foto's of plantmateriaal beschikbaar zijn; zeker ontbreken gegevens over 
bloem en zaad, zijnde primaire kenmerken ter vaststelling van een species. 
Het beschreven taxon blijft daardoor zeer discutabel.

Vraag 2: Wat is Melocactus neomontanus Van Heek & Hovens? 
Antwoord: Dit is een zelffertiele, kleinbljvende, naaldvormig bedoornde Me
locactus, volledig beschreven in Succulenta 63 p. 78-82 (1 984) met uit
voerig fotomateriaal en exacte groeiplaatsaanduiding, en waarvan vele na
komelingen hun weg naar de liefhebbers reeds hebben gevonden en nog 
zullen vinden.
M arkt 10, 5 97 3  NR Lottum
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H et w el en w ee van succulenten verzam elen
ANNEMIEKE VAN LING

3 augustus
Het blijkt dat mijn planten tijdens mijn vakantie te veel water hebben gekre
gen. De aarde van veel plantjes is anderhalve week nadat ze voor het laatst 
water hebben gekregen, nog nat. Een zorgwekkende situatie. Zeker nu ik al 
een zesde plantje weggerot zie: een Huernia hallii. Gelukkig kan ik er nog 
een paar gezonde stammetjes vanaf halen. Een paar planten uit mijn broei
bak haal ik naar binnen om ze hierdoor wat vlugger te laten drogen. Helaas 
helpt het zonnetje ook niet erg mee om mijn planten het teveel aan water te 
boven te doen komen.

4 augustus
Nadat al vroeg in het seizoen mijn rode Huernia hystrix heeft gebloeid, is 
vandaag de echte H. hystrix, geel met roodbruine vlekken, aan de beurt. Als 
ik op een uitvergrote foto de coronalobben in het hart van de bloem zie, 
doet me dat altijd sterk denken aan vijf gespikkelde eitjes die keurig gerang
schikt in een nest liggen.
Mijn Cereus peruvianus heeft al weer een grote witte (nacht)bloem. Wat 
jammer dat ik er maar zo kort van kan genieten!

5 augustus
Een derde Orbea variegata bloeit. Het is steeds weer opmerkelijk om te zien 
hoe gevarieerd de bloemen van al mijn verschillende Orbea's variegata zijn. 
Deze heeft paarsbruine en donkerroze vlekken op een gelige achtergrond.

6 augustus
Huernia verekeri is binnen mijn verzameling een van de planten die me het 
liefst is. De zachtgele zeer puntige blaadjes en het roze hart van de bloemen 
zijn prachtig om te zien. Steeds weer denk ik: "W at een snoepie!" Mijn H. 
verekeri bloeide in 1 983 voor het eerst, nadat ik haar een jaar eerder had 
gezaaid. Na een zeer overvloedige bloei vorig jaar (24 bloempjes) leek het er 
in januari even op dat ik de plant zou verliezen. De wortelhals was helemaal 
ineengeschrompeld. Maar gelukkig heb ik een paar stekken kunnen laten be- 
wortelen en vandaag krijg ik de beloning voor mijn zorgen: de eerste bloem.

10  augustus
Terwijl ik aan het eten ben, kijk ik onbewust naar de wat grotere vetplanten die 
bij het keukenraam staan* Plotseling registreren mijn hersenen iets dat nog 
niet eerder is opgemerkt en dus loop ik gauw van tafel. Verstopt achter de 
pot vind ik de eerste bloem van Huernia zebrina, de bekendste onder de 
reddingsboei-Huernia's. De bloem is als altijd een juweeltje!

12 augustus
Een gele buisbloem met paarse stipjes en haren is vandaag het produkt van 
een plant die ik onder de naam Huernia clavigera var. maritima heb ge
kocht. Nu weet ik echt niet hoe de bloem van deze variëteit er in werkelijk
heid uit moet zien, maar ik vind wel dat er een grote gelijkenis is met foto's 
bij een artikel over Huernia ingeae, waarvan ik een kopie heb gekregen. De 
dia's die ik neem, zal ik maar eens naar mijn Engelse correspondentievriend 
sturen. Hij heeft me al eens eerder geholpen bij het vinden van de juiste 
naam.
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Tot mijn genoegen zie ik dat er al een flinke knop zit aan Duvalia angustilo- 
ba. Het ziet er naar uit dat ik binnenkort zal weten of de plant deze naam 
met recht mag dragen. Zelfs een stek heeft knopjes. Als ik een tweede stek 
voor nader onderzoek oppak, zakt mijn mond open van verbazing: er zit een 
pas uitgebloeid bloempje aan! Maar de zeer puntige donkere blaadjes en de 
witte corona (bijkroon) die bij een D. angustiloba horen, zijn nog duidelijk 
zichtbaar.

1 5 augustus
Mijn Orbea's variegata doen het nu wel erg goed. Eén pronkt zelfs met vier 
"ridderordes” , waarvan drie keurig op een rijtje naast elkaar. Dat wordt dus 
vanavond weer fotograferen. Een ander bloeiend exemplaar heeft ook nog 
drie grote knoppen. Het cactusje dat tijdens mijn afwezigheid bloeide, is nu 
met een toegift bezig.

16  augustus
Het begint misschien een saai verhaal te worden, maar vandaag zijn er weer 
drie planten die voor het eerst bloeien: Stapelia nobilis, Quaqua (Carallu- 
ma) piHansii en een Stapelia mutabilis-hybnde. De eerste lijkt erg veel op de 
allergrootste aasbloem die er bestaat: Stapelia gigantea Mijn bloem is 
maisgeel met zachtpaarse streepjes en haartjes en mag er qua grootte ook 
best zijn: de doorsnee is circa twintig centimeter.

18  augustus
Valt dat even tegen! Mijn plant met de naam Duvalia angustiloba lijkt totaal 
niet op dat wat het moet zijn. Het restant van het uitgebloeide bloempje was 
dus wel erg bedrieglijk.

21 augustus
Nauwelijks anderhalve week na mijn brief krijg ik er al één terug uit Enge
land, met de bevestiging dat mijn Huernia oct//afa-hybride inderdaad Huer- 
nia hadhramautica - wat een naam! - is. Ik vermoedde dit, nadat ik kopieën 
van een artikel over deze soort had gekregen. Dank zij een naar Engeland 
gestuurde foto heb ik nu zekerheid. Helaas is mijn H. hadhramautica 
een van de planten die na de vakantie zijn gaan rotten. Aangezien deze 
soort voor zover bekend nergens in Engeland is te vinden, spreekt mijn pen
vriend de wens uit dat de stekjes die ik nu heb, spoedig bewortelen, uiter
aard in de hoop volgend jaar ook één daarvan te krijgen.
Vandaag bloeit overigens voor het eerst mijn echte Huernia schneiderana, 
waaraan ik onze correspondentievriendschap heb te danken. Hij stuurde me 
namelijk een jaar geleden twee stekjes toe, nadat ik via Asklepios had ge
vraagd wie ooit de echte H. schneiderana had gezien. Overal wordt namelijk 
onder deze naam een plantje verkocht met donkerrode bloempjes, terwijl H. 
schneiderana een diepzwart komvormig hart heeft en rozebruine blaadjes. 
Volgens mij is de soort met donkerrode bloempjes, die qua vorm wel veel 
gelijkenis tonen, Huernia aspera. Daar heb ik echter nooit iemand van kun
nen overtuigen. In mijn boeken The Stapelieae van White en Sloane en Sta- 
peliads in cultivation van Edgar Lamb staan echter foto's van H. aspera die 
sprekend lijken op de overal voorkomende donkerrode "H . schneiderana". 
Uit verdere opmerkingen van mijn Engelse penvriend kan ik opmaken dat we 
in Nederland en België toch wel boffen met een cactusmaandblad. De Bri- 
tish Cactus & Succulent Society Journal komt slechts één keer in het kwar
taal uit.
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23 augustus
Nu breekt mijn klomp! Een van de stekjes met de naam Duvalia angustiloba 
bloeit weer en dit plantje blijkt toch de goede te zijn. Ik moet mijn administra
tie dus maar iets verbeteren. Overigens heb ik wel een vermoeden hoe de 
vork aan de steel zit. Waarschijnlijk heb ik in 1 983 weer een stek van mijn 
Duitse correspondentievriend gekregen (dit maal de goede), maar heb die 
niet ingeschreven in de veronderstelling dat hij van dezelfde plant kwam als 
de andere uit 1 982.

Huernia verekeri: een "snoepie". Foto van de schrijfster

26 augustus
Omdat er gisteravond "eerst zon" is voorspeld, durf ik het wel aan om mijn 
planten in de broeibak 's morgens vroeg water te geven. Het weer ziet er 
dan ook stralend uit. Het zonnetje blijkt echter van zo korte duur te zijn, dat 
de broeibak geen kans heeft een straaltje te vangen. Tussen de middag bel 
ik daarom naar huis om mijn man te vragen een theelichtje te plaatsen. Dat 
enkele graadje meer dat het oplevert is misschien net voldoende om mijn 
verkleumde plantjes er doorheen te helpen.

28 augustus
Hoewel de maand september al voor de deur staat, hoeft het groei- en bloei- 
seizoen nog lang niet voorbij te zijn. Het is nu afhankelijk van het weer of ik 
sommige planten voor het eerst in bloei zal zien. Als er nog veel meer zonni
ge dagen zoals vandaag komen, krijgen de kleine knopjes in ieder geval een 
goede kans tot volle wasdom uit te groeien.

Wadenoi/enlaan 373, 4006 AH Tiel (WOrdt VeTVOlgd)

Schrijft u ook eens een a: eikel 
voor ons blad!
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

G ym nocalycium  alboareolatum  Rausch spec. nov

W. RAUSCH
Simplex, plane-globosum, ad 60 mm diametiens, glaucum, saepe violaceo-suffusum, radice na- 
piformi; costis 9-1 1, recte ascendentibus, crenis transversis in gibberes 10 mm longos, men- 
tiformes divisis; areolis rotundis ad ovalibus, 5 mm longis, valde albo-tomentosis; aculeis margi
nalibus 6-7, subulatis, ad corpus arcuatis, fuscis et valde pruinosis, ad 10 mm longis; aculeo- 
centrali 0. Floribus prope apicem orientibus, 65 mm longis et 45 mm diametientibus, ovario an
gusto et elongato, ad 1 7 mm longo et deorsum acuminato, receptaculo atroviridi, squamis latis, 
albido-marginatis tecto; phyllis perigonii exterioribus albido-roseis, medio-viridi-striatis; phyllis 
perigonii interioribus argenteis, medio-viridulo- ad roseo-striatis; fauce, filamentis, antheris ro
seis, filamentis in duabus seriebus ordinatis, inferioribus ad stylum flexis eumque complectenti
bus, stylo brevi ac crasso, stigmatibus (11) albidis. Fructu ovali ad clavaeformi, deorsum valde 
contracto, 25-30 mm longo, coeruleo-pruinoso, squamis latis, roseis tecto, perpendiculariter 
dehiscente. Seminibus globose-mitraeformibus, 1 mm diametientibus, nigris, asperis, hilo lato, 
basali.
Patria: Argentina, La Rioja apud Villa Bustos, 1.000 m ait.
Typus: Rausch 716, depositus in Herbario Collectionis Plantarum Succulentarum Municipali Tu- 
ricensi, Helvetia.

G ymnocalycium 
alboareolatum
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Gymnocalycium alboareolatum ^oto s van sĉ nïver

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, afgeplat bolvormig, tot 60 mm diameter, groenachtig 
grijs en dikwijls met een violette teint; peenwortel.
Ribben 9-1 1, recht aflopend, door dwarsgroeven in circa 1 0 mm lange, kin
vormige knobbels verdeeld. Areolen rond tot ovaal, 5 mm lang, vooral in de 
nieuwgroei met veel wit wolvilt bedekt. Randdorens 6-7, priemend, tegen 
het lichaam aanliggend, bruin en sterk berijpt, tot 10 mm lang; middendo
rens ontbreken.
Bloemen ontstaan nabij het schedelgroeipunt, 65 mm lang en 45 mm 
breed. Vruchtbeginsel smal en langgerekt, tot 1 7 mm lang, naar onder toe 
versmallend. Bloembuis donkergroen, bezet met brede, witgerande schub
ben. Buitenste bloembladeren zeer licht rosé met groene middenstreep; 
binnenste bloembladeren zilverachtig wit met groenachtig tot rosé mid
denstreep; keel rosé. Meeldraden en helmknoppen rosé; de meeldraden 
staan in twee series ingeplant, de onderste serie is naar de stijl toegebogen 
en omsluit hem. Stamper kort en dik, met 1 1 vrijwel witte stempellobben. 
Vrucht ovaal tot knotsvormig, naar onder toe sterk versmald, 25-30 mm 
lang, blauwberijpt met brede rosé schubben. De vruchten staan vertikaal op 
de plant.
Zaad bol- tot mutsvormig, 1 mm diameter, zwart, met een breed basaal hi
lum, type Serie Baldiana sensu Buxbaum.
Groeiplaats in de omgeving van Villa Bustos, provincie La Rioja, Argentinië 
op een hoogte van 1 .000 m.
Type verzameld onder nummer Rausch 71 6 en gedeponeerd in de Stadti- 
sche Sukkulentensammlung van Zürich.

Op de groeiplaats zijn deze planten totaal in de bodem verborgen en zijn, in
dien ze niet bloeien, bijna niet te vinden.
Onder het legioen van de kleine, vlak bolvormige Gymnocalyciums valt deze 
soort vooral op door zijn witviltige areolen, die in de cultuur nog sterker op
vallen. De naam betekent dan ook "m et witte areolen” .

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Vertaling: L. Bercht
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Isla C erra lbo

ETIÉNNE LANSSENS

Het was 1 0 februari 1 984: om 5 uur 's morgens, verlieten we - Hans Jo- 
seph Klein, Willy Muller-Valdez en auteur dezes - in alle vroegte ons hotel in 
La Paz, Neder-Californië, Mexico. De dag voordien had Willy, onze Mexi
caanse reisgezel, een afspraak gemaakt met een visser die ons tegen een fik
se vergoeding wilde overvaren naar het eiland Cerralbo. Om precies 7 uur 
waren we op de afgesproken plek; Chaenno, de visser, stond ons al op te 
wachten. Cerralbo is een onbewoond eiland dat ongeveer 20 km uit de kust 
van Neder-Californië ligt in de Golf van Californië en het heeft een oppervlak
te van ongeveer 1 00 km2. Tot voor een paar jaar leefde daar nog een een
ling, maar met de laatste aardbeving in 1 982 is ook deze naar de bewoonde 
wereld teruggekeerd. Gedurende de overtocht hebben we verschillende ke
ren scholen dolfijnen gezien, die tot op een afstand van 1 0 m van de boot 
zwommen. Het water is er kristalhelder, zodat men verschillende meters 
diep kan zien. De Golf van Californië wordt als één van de meest visrijke wa
teren ter wereld beschouwd en het is zo ongeveer de kraamkamer van de 
Stille Oceaan.
Bij het naderen van de kust was de bodem van de Golf bezaaid met koraalrif
fen. Behalve allerlei soorten vissen zagen we ook grote schildpadden 
vooral in de directe nabijheid van het eiland. Op de bijna kale rotswanden 
van het eiland zagen we hier en daar de tot 1 0 m hoge zuilen van Pachyce- 
reus pringlei staan. Na een vaart van een klein uurtje zetten we voet aan wal 
op een hagelwit zandstrand van een paar honderd meter breed in de zuidelij
ke baai van Cerralbo. Na een korte, maar steile klauterpartij waren we snel 
een paar honderd meter boven de zeespiegel. Via de bedding van een uitge
droogde rivier gingen we het binnenland in. Het was een maagdelijk gebied. 
Het leek net of hier nog nooit mensen geweest waren.
Op de steile bergwanden van de rivierbedding staan op een granietbodem de 
grootste van alle kegelvormige cactussen, nl. Ferocactus diguetii. Een vol
wassen exemplaar, dat afmetingen kan bereiken van ongeveer 80 cm dia
meter en een hoogte van 4 m, weegt al gauw een paar duizend kg. Deze 
reuzen sterven niet staande. Ondanks dat het zulke grote planten zijn, heb
ben ze een wortelstelsel dat niet in verhouding staat tot de grootte van de 
plant. Daarenboven groeien ze op hellingen waar ze zo uit hun evenwicht ra
ken. We hebben tientallen van deze reuzen gezien die van de rotsen waren 
getuimeld en dusdanig beschadigd waren dat ze zeker stervende wa
ren. Het zijn reuzen op lemen voeten. Het was voor mij één van de meest 
imposante planten die ik ooit zag.
Een andere merkwaardigheid van Cerralbo is ongetwijfeld Mammillaria cer- 
ralboa. David Hunt is geneigd deze soort synoniem te stellen aan M. armilla
ta Wanneer men echter deze zienswijze van David Hunt aanhangt, kan men 
rustig stellen dat de gehele dioica-groep slechts één soort is en ook de 
meeste Ferocactussen van Neder-Californië eigenlijk allemaal één pot nat 
zijn. Zover zou ik eigenlijk niet willen gaan, maar het valt niet te ontkennen 
dat er zeer nauwe verwantschappen bestaan binnen de twee groepen. Com
merciële en ook nog andere redenen dragen echter bij tot het instand hou
den van aparte soorten. Maar op dat probleem en dan speciaal op de Neder- 
californische planten wil ik in een volgend artikel wel eens terugkomen. 
Britton & Rosé vermelden dat er ook planten van M. cerralboa zijn met haak- 
doornen, alhoewel de typebeschrijving over rechte doornen spreekt. Dat kan
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Ferocactus d iguetii met op Mammillaria cerralboa
de achtergrond Pachycereus pringlei

Pachycereus pringlei

Foto's van de 
schrijver

Isla Cerralbo
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ik alleen maar bevestigen. Ik zelf heb planten gevonden met rechte en met 
haakdoornen, willekeurig door elkaar, maar ook op één en dezelfde plant 
komt dit verschijnsel voor. Andere planten hadden uitsluitend rechte en weer 
andere lichtjes gehaakte doornen. Dit was ook het geval met de meer noor
delijk op het vaste land van Neder-Californië en op de eilanden San José en 
San Francisco voorkomende Mammillaria slevinii.
M. cerralboa groeit enkelvoudig, cylindervormig tot 1 0 a 1 5 cm hoog. Soms 
ook in kleine groepjes. De 1 1 gele doornen zijn ca. 2 cm lang, de centrale 
middendoorn is iets langer. De 1,5 cm lange groen-beige bloempjes, die 
verschijnen in de vorm van een krans, openen zich niet helemaal. Het is een 
merkwaardige plant die de laatste jaren wel meer in verzameling te zien is, 
vooral dank zij A. Lau. Ze behoort tot de Ancistracanthae en meer in het bij
zonder tot de Dioica-groep. We vonden ze altijd in de volle zon groeiend in 
een grof korrelig granietachtige bodem met zeer weinig humus. Volgens 
Chaenno daalt de temperatuur op Cerralbo nooit tot onder de 1 5°C, alhoe
wel ik vastgesteld heb dat ze bij ons de normale wintertemperatuur van 5 °C 
kunnen verdragen zonder schade op te lopen. Dit mits ze natuurlijk zeer 
droog gehouden worden.
In de vroege voormiddag voeren we terug naar het vasteland. Chaenno met 
een dikke portefeuille, wij met een heleboel leuke herinneringen, vele dia's 
en vele veldaantekeningen.

Bruggesteenweg 98, 8080 Ruise/ede

Voor u gelezen

Cactusteelt
Op een Westduits bedrijf is men van de Pelargoniumteelt overgeschakeld op 
de teelt van cactussen. In de winter worden de cactussen geteeld bij een 
temperatuur van 8 tot 1 0°C. De planten zijn dan in rust; tot maart wordt de
ze rustperiode aangehouden om voldoende bloei te krijgen. Daarna wordt 
met de hand water gegeven om de planten snel te laten opdrogen. Ongeveer 
vier weken na de eerste watergift beginnen de planten te bloeien. Het zaaien 
kan het beste in november-december gebeuren. Tot de eerste keer verspe
nen moeten de planten goed vochtig worden gehouden. De planten zijn in 
een vroeg stadium niet in staat om water vast te houden. Men stekt in quick- 
potten om niet te hoeven verspenen. Het voordeel hiervan is dat men goed 
gevormde, uniforme wortelkluiten krijgt, die men machinaal kan oppotten. 
De wortels worden voor de helft afgesneden voor ze in de quickpotten gaan. 
Nieuwe wortels worden snel gevormd. Van juli tot augustus wordt opgepot 
in vierkante potten met kanten van 6 tot 8 cm. De planten zijn dan achttien 
tot twintig maanden oud. Het substraat bestaat uit gelijke delen zand, turf en 
compostaarde met een bemesting van 2 tot 3 kg mengmeststof per m3. 
Jonge planten worden met extra stikstof bemest; oudere planten met meer 
fosfor. Tegen Fusarium en Phytophthora gebruikte men Benomyl, maar nu 
worden andere middelen beproefd, waaronder Certobin. Tegen spint wordt 
Pentac gebruikt en tegen wolluis Malathion. De potten worden in een meta
len hekwerk gezet zodat de potten de tafel niet raken. De wortels drogen 
daardoor goed op en krijgen genoeg zuurstof volgens Gb + Gw (nr. 23, 
1 984, blz. 565-566).

Uit Vakblad voor de Bloemisterij 1985 nr. 3.

217



Een succulent in farmacie en kosmetiek

H. BUSSER

Over een eeuwenoud natuurgeneesmiddel: Aloe vera.

Inleiding:
Het is mij niet bekend of u of uw huisgenoten een intensief gebruik maken 
van schoonheidsmiddelen. Dat is ook niet zo belangrijk. Mogelijk is u toch de 
laatste jaren uit verhalen in kranten en tijdschriften iets gebleken van de toe
genomen belangstelling voor natuurprodukten, van brandnetelsoep voor het 
inwendige tot komkommerkompressen voor het uitwendige, alsmede bij
voorbeeld ginseng-preparaten voor beide tegelijk en ook nog voor de geest. 
Daarop inhakend wilde ik iets vertellen over één van onze succulenten die in 
dit verband ook steeds meer aandacht geniet.

Oudheid:
Dat is dan de Aloë, die een wel heel bijzondere plaats inneemt door de zeer 
respectabele ouderdom van de toepassing ervan. Niet alleen wordt deze 
plant in geschriften uit India in de 4e eeuw voor Chr. al genoemd, ook de 
Grieken uit die tijd kenden hem al door hun handel met de landen rond de 
Rode Zee. De oude Romeinen kweekten al Aloë in potten. Ook in de Bijbel 
treft men enkele verwijzingen naar aloë aan en wel:

Psalmen 45:9 Alle uwe kleederen zijn mirre en aloë en kassia....
Spreuken 7:17 Ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel welriekend ge
maakt;
Hooglied 4:14 , met allerlei boomen van wierook, mirre en aloë,
Johannes 1 9:39 , brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent hon
derd ponden gewicht.

U ziet in deze passages een verband met de geur van aloë; tegenwoordig is 
men dan ook van inzicht dat hier iets geheel anders bedoeld is dan wat wij 
kennen als aloë, namelijk het geurige hout van Aquilaria agallochum, een tot 
30 m hoge gomboom uit Judea. Zowel Celsus, een Romeins filosoof uit de 
2e eeuw na Chr. (dus niet de Celsius van de thermometer, dat was een 1 8e 
eeuwse Zweed), als Claudius Galenus, de beroemdste geneesheer uit die 
tijd, noemen Aloë in hun werken. Zo ook Dioskorides, de meest vermaarde 
kenner van planten en geneesmiddelen uit de Oudheid, die een eeuw eerder 
leefde, in zijn beschrijving van alle toentertijd bekende geneesmiddelen "De 
Materia Medica” . Ook verschillende 1 5e en 1 6e eeuwse kruidboeken ma
ken er melding van.
Tussen haakjes, deze Dioskorides heeft de naam Euphorbia gecreëerd, naar 
Euphorbus, de lijfarts van koning Juba II van Mauretanië. Naar deze laatste 
is weer Euphorbia regis-jubae vernoemd.

Aloë in de farmakopee:
Tegenwoordig vinden we in de nationale farmakopees van bijna alle landen 
(behalve in de Tsjecho-Slowaakse, de Chinese en de Mexicaanse) de Aloë 
genoemd. (Een farmakopee is een officieel voorschriftenboek voor de berei
ding, de bewaring en de zuiverheid van geneesmiddelen).
Met Aloë bedoelt men dan niet de plant, maar een preparaat, het ingedikte
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sap uit de bladeren van diverse /4/oe-soorten.
De Nederlandse beschrijving luidt in de vijfde uitgave van de farmakopee: 
''donkerbruine, glanzige of eenigszins doffe massa, die gemakkelijk in 
schelpvormige stukken te breken is, reuk kenmerkend, smaak bitter” . Vaak 
wordt er onderscheid gemaakt naar het land van herkomst, Curagao-aloë 
van de Antillen, Kaap-aloë uit Zuid-Afrika en Sokotra-aloë uit Oost-Afrika. 
Het woord aloë schijnt afgeleid te zijn van het Arabisch "alloch”  wat een bit
tere glanzende stof betekent, volgens anderen komt het via het Grieks van 
het Hebreeuwse woord "a lla l" dat ook bitter betekent. Een andere indeling, 
niet naar herkomst, hangt meer van de bereidingswijze af; als het sap bij la
gere temperatuur op een klein vuurtje ingedampt wordt of gedroogd in de 
zon, dan ontstaat een massa die meer leverkleurig is, mat en ondoorzichtig, 
fijn kristallijn, de zogenaamde Aloe hepatica (leverachtige aloë). De in de Ne
derlandse farmakopee beschreven Curagao-aloë wordt bij hogere tempera
tuur ingekookt en heet glasachtige aloë of Aloe lucida.
Naast de Aloë vermelden sommige farmakopees Aloinum of aloin, dat door 
zuivering uit de bovenbedoelde aloë verkregen wordt als deze na fijnstampen 
opgelost wordt in verdund zoutzuur, waarna een deel der verontreinigingen 
wordt neergeslagen met ammonia en gefiltreerd. Volgens de Amerikaanse 
farmakopee (USP XIII) is het een citroen-geel tot donkergeel fijnkristallijn 
poeder, oplosbaar in water en intens bitter van smaak.

Gebruik:
Waarvoor wordt (werd) aloë gebruikt? De toepassing in zowel de menselijke 
als de diergeneeskunde was als purgeermiddel (dat is een laxeermiddel, 
maar dan sterker!); het kan dan pok flinke krampen veroorzaken. De dosis is 
ongeveer 0,3 gram, de werking begint na 8-1 2 uren. Het wordt gedoseerd 
als zodanig in pilvorm, als Extractum aloes (een oplossing in water), Tinctura 
aloes (een oplossing in verdunde alcohol) en als Pilulae laxantes (laxeerpil
len, bestaande uit Aloë, medicinale zeep, droppoeder en poeder van rabar- 
berwortel).
In de diergeneeskunde worden aanmerkelijk grotere doses gebruikt. Paarden 
mogen 25-50 gram hebben, koeien 50-75 gram, honden 2-4 gram. Het is 
maar dat u het weet.
Aloin werkt wat milder en omdat het zuiverder is, is de dosis kleiner. Een 
paard heeft bijvoorbeeld genoeg aan 8-1 0 gram. Voor een snellere werking 
kan het ook per injectie gegeven worden.

Aloë plantkundig bekeken:
Misschien behoeft het ons niet zo te verwonderen van een produkt dat van 
oudsher uit exotische streken van de wereld afkomstig is, maar er blijkt nogal 
enige verwarring te bestaan over de plant die de bovenbedoelde aloë levert. 
Weliswaar is men het er over eens dat het een /4/oe-soort is (hier is dus weer 
Aloë als naam van het genus gebruikt), maar welke soort(en) precies? Het 
meest genoemd wordt Aloe vera.
Aloe vera L. is een plant met een korte stam en een rozet van bladeren die 
40-50 cm lang zijn, 7-8 cm breed, grijs-groen van kleur, rond aan de onder
zijde met bleke stekels langs de randen. De oorsprong ligt in de landen van 
Noord-Afrika, maar de plant is thans verspreid van het zuidoosten van de 
Verenigde Staten, het Caraïbische gebeid, via Madeira en de Canarische Ei
landen tot in India en China aan de andere zijde van het stamland. Synonie
men (andere, ooit gebruikte maar ongeldige namen) zijn Aloë barbadensis 
Miller* en Aloe vulgaris Lamarck. Van deze soort wordt de Curagao-aloë
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verkregen. Aloe officinalis Forsk en Aloe rubescens DC. zijn synoniemen van 
Aloe vera var. officinalis Baker, die overeenkomt met de soort en aangetrof
fen wordt in Zuid-Arabië, Jemen en op Zanzibar. In India rond Bombay, in 
Zuid-China en op Taiwan treft men Aloë vera var. chinensis Haworth aan 
(synoniem: Aloe indica Royle, Aloë chinensis Baker). Deze soort levert een 
aloë van het Curapao-type.
Aloë vera Miller is een andere soort, namelijk Aloë succotrina Lamarck, de
ze soort kan een meterhoge stam vormen van 1 0 cm diameter, de bladeren 
zijn 50 cm lang en 5 cm breed. Ondanks de naam stamt hij uit de Kaappro
vincie. Een synoniem is Aloë soccotrina, waardoor de naam meestal in ver
band gebracht wordt met Sokotra. Volgens een andere verklaring is succotri
na een verbastering van succocitrina ((succus = droog) en citroen), omdat 
de fijngestampte aloë geel van kleur is.
Aloë perryi Baker sluit mooi op de vorige aan, want deze stamt wel van het 
eiland Sokotra in de mond van de Rode Zee. De bladeren zijn blauw-groen 
van kleur zonder vlekken, gegroefd aan de bovenkant, 35 cm lang bij een 
breedte van 5-7 cm. Het is de hoofdleverancier van de Sokotra-aloë.
Aloë abyssinica Lamarck stamt uit Eritrea maar wordt ook in India aange
troffen. De stamloze plant is wat forser dan Aloë vera, de bladeren zijn tot 
90 cm lang en 1 0-1 5 cm breed, ze vormen losse rozetten. Een synoniem is 
Aloe elegans Tod. Het levert een aloë-type dat in India ''musabbar'' ge
noemd wordt en veel toegepast wordt als laxeermiddel en ook wel uitwendig 
bij ontstekingen.
Aloe ferox Miller is wijdverspreid in Zuid-Afrika; het is een plant die ook in 
verzamelingen voorkomt. Hij wordt gekenmerkt door de stevige stekels, niet 
alleen langs de bladranden maar ook aan de onderzijde van de bladeren. 
Kaap-aloë is hoofzakelijk hiervan afkomstig. Een synoniem \s Aloë supralae- 
vis Haworth.

Wat is volgens de farmakopee de aloë-leverancier.
Onze eigen Nederlandse farmakopee noemt in de vijfde editie Aloë vera als 
bron en schrijft herkomst van de Antillen voor. De zesde uitgave noemt Aloë 
barbadensis (= Aloe vera L.) en geeft geen herkomst meer aan. Toch zal 
wel weer de Curapao-aloë bedoeld worden.
De Duitse farmakopee houdt zich botanisch op de vlakte, noemt wel Kaap- 
aloë evenals Curapao-aloë, maar geeft geen naam van soorten aan als leve
rancier.
De Britse farmakopee doet hetzelfde, vermeldt alleen nog dat Curapao-aloë 
ook wel Barbados-aloë genoemd wordt.
De Amerikaanse geeft meer details, noemt afzonderlijk Sokotra-aloë van 
Aloë perryi, Curapao-aloë van Aloë barbadensis (=  Aloe vera L.) en Kaap- 
aloë van Aloe ferox alsmede van hybriden daarvan meM/oe africana Miller 
en Aloe spicata Baker. Ook de Braziliaanse en de Indiase farmakopee accep
teren Sokotra-aloë.
In de Japanse farmakopee wordt uitsluitend Aloe ferox en de hybriden daar
van genoemd, daar wil men dus bij voorkeur de Kaap-aloë hebben.

De toepassing van verse aloë-gelei.
Niet alleen het ingedikte sap dat hiervoor besproken werd, ook het verse sap 
van pas geplukte en doorgesneden bladeren wordt gebruikt, vooral natuurlijk 
in de volksgeneeskunde in streken waar Aloë in het wild voorkomt. De 
laatste tientallen jaren zijn hierover diverse onderzoekingen gedaan en talloze 
meer of minder goed gefundeerde gunstige werkingen worden er aan toege-
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schreven. Al meer dan honderd jaar geleden beweerde een Franse arts dat 
de fijngestampte bladeren van Aloe vera op brandwonden aangebracht de 
pijn stilden en de wonden snel deden genezen. Recenter werd aangetoond 
dat het sap van verse bladeren het genezen van schaafwonden aanzienlijk 
versnelde. Er zijn vele Amerikaanse publicaties over het effect van aloë-sap 
op het genezen van huidbeschadigingen door overmatige röntgenbestraling. 
Eveneens zijn er berichten over een gunstige werking op maagzweren bij in
wendig gebruik. Verder zijn er aanwijzingen voor een gunstige werking op 
wondgenezing, allerlei ontstekingen, insektenbeten, wratten, jeugdpuistjes 
en zelfs haaruitval. Hierop sluit dan aan het gebruik als haarwasmiddel in In
donesië. De aloëplant wordt daar ''lidah buaya" genoemd, wat krokodille- 
tong betekent; ook zonder zo'n beest ooit A te hebben laten zeggen, vind ik 
dat wel een fraaie beschrijving van de aloë uit de volksmond. (De naam lidah 
buaya wordt overigens ook gebruikt voor Sanseviera trifasciata, die als le
vende afscheiding van tuinen en erven gebruikt wordt. Wel een bewijs hoe 
voorzichtig men moet zijn met volksnamen voor planten).
Tenslotte hebben Russische onderzoekers kort na de tweede wereldoorlog 
gevonden, dat Aloë bij temperaturen tegen het vriespunt stoffen vormt die 
stimulerend werken op de ademhaling van gistcellen en de groei van zaailin
gen.
Enkele jaren geleden is een Amerikaanse firma, de Terry Corporation in Flori-
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da, er in geslaagd een houdbare vorm van het verse aloë-sap te bereiden. 
Deze gestabiliseerde en geconcentreerde aloë-gelei is nu in de handel ver
krijgbaar. Niet voor toepassing als geneesmiddel, daarvoor eist de FDA (de 
dienst die als het ware een kombinatie is van onze Keuringsdienst van Waren 
en het Rijks Instituut voor Geneesmiddel Onderzoek) te strenge bewijzen, 
maar voor gebruik in kosmetika. Deze firma produceert o.a. bij de van ande
re ontwikkelingen bekende Cape Canaveral en verkrijgt zijn materiaal in 
hoofdzaak uit het gebied van de Rio Grande in Texas. Er waren in de zuidelij
ke staten der USA, in de zonzone, al tientallen preparaten gebaseerd op vers 
aloë-sap op de markt. Het is echter nu mogelijk om ook zonder over verse 
planten te beschikken dergelijke produkten te maken. En zo verschijnen nu 
dus ook hier de diverse middeltjes op aloë-basis. Bijvoorbeeld: handcrème, 
dag- en nachtcrème, anti-zonnebrandolie, shampoo en andere preparaten 
voor haarverzorging. U moet er maar eens op letten, hoe één van onze suc
culenten bezig is zich een markt te veroveren.

S lotopm erking:
De dubbele betekenis van het woord aloë kan verwarrend werken, ik heb ge
probeerd het volgende onderscheid aan te houden:
Aloë - potjeslatijn uit de farmakopee voor het ingedikte sap.
Aloë - het botanische geslacht.
Aloë - het Nederlandse woord voor zowel de plant als ook het ingedikte sap.

Literatuur:
Anon.: Aloe vera; the "ageless" botanical, in Soap, Cosmetics & Chemical Specialties, 53 
(1 9771 No. 2 34, No. 3, 45.
British Pharmacopoeia 1963.
Bijbel, statenvertaling.
Bijlsma: Elementaire Geneesmiddelleer.
Chopra, Chopra, Handa & Kapur, Chopra's Indigenous Drugs of India.
Harry: The Principies & Practice of Modern Cosmetics.
Heyne: De Nuttige Planten van Nederlandsch Indië.
Hoffenberg: Aloe vera, eine alte Heilpflanze - neu für die Kosmetik, in Seifen, Öle, Fette, Wasch- 
mittel, 105 (1979), 499.
Hoppe: Drogenkunde.
Hunnies: Pharmazeutisches Wörterbuch.
Jacobsen: A Handbook of Succulent Plants.
Kirk & Othmer: Encyclopedia of Chemical Technology.
Kloppenburg-Versteeg: Wenken en Raadgevingen betreffende het Gebruik van Indische Planten, 
Vruchten enz.
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 26th ed.
Mildner: Flora hilft der Kosmetik.
Moldenke & Moldenke: Plants of the Bible.
Abraham Munting: Nauwkeurige Beschrijving der Aardgewassen, Amsterdam 1 671, 1 682, 
Leyden/Utrecht 1 969 via Succulenta 1 4 , 3 ( 1  932).
Nederlandsche Pharmacopee V.
Nederlandsche Pharmacopee VI.
Nowak: Die Kosmetischen Praparate.
Pharmacopoeia Japonica Ed. VII.
Reynolds: The Aloes of South Africa.
Stecher (ed.): The Merck Index 6th ed.
United States Pharmacopoeia XIII, XV.

* Volgens Reynolds, The Aloes of Madagascar and Tropical Africa (1 966) is dit de juiste naam 
(Red).

A. Plesmanplein 52, 2805 A C  Gouda
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TIJDSCHRIFTEN

Grusonia jrg. 24 (1984)
nr. 1. Uitvoerige bespreking van Neochilenia occulta Vandecaveye behandelt het geslacht 
Gymnocactus en enkele van zijn vertegenwoordigers.
nr. 2. Bespreking van het geslacht Escobaria en enkele soorten ervan. Crombez verklaart een 
serie geslachtsnamen.
nr. 3. Bespreking van Escobaria dasyacantha. Crombez vervolgt de indeling der cactussoorten. 
Uitgebreid aandacht voor de verzorging in de lente.
nr. 4. Plant van de maand: Brasi/icactus haselbergii. Een lijst met de herindeling door Ritter van 
de soorten binnen het geslacht Haageocereus
nr. 5. Aandacht voor Dioscorea elephantipes Vandecaveye beschouwt het geslacht Echino- 
fossu/ocactus Crombez vervolgt zijn artikel over de indeling der cactussoorten, 
nr. 6. Neobinghamia krijgt van Myriam enige aandacht. Een start wordt gemaakt met een over
zicht van het geslacht Sulcorebutia; bij elke soort de bloemkleur en de vindplaats, 
nr. 7. Fonteyne bespreekt Mammillaria elegans, een niet goed vastgelegde soort. 
Vandecaveye heeft zich verdiept in de bestuiving van cactusbloemen, de bestuivers die daar bij
horen en de verspreiding van de gevormde zaden.
nr. 8. Enige aandacht voor het geslacht Oroya Het overzicht der Sulcorebutia's wordt afgeslo
ten. Als onderstam wordt Echinopsis aangeprezen. Crombez vervolgt zijn overzicht der 
geslachtsnamen en hun betekenis.
nr. 9. Plant van de maand: Mammillaria melanocentra Enige aandacht verder voor Melocac- 
tussen
nr. 10. Plant van de maand: Cleistocactus strausii Vandecaveye schenkt aandacht aan het 
geslacht Echinopsis Crombez vervolgt zijn artikel over de historie der indeling van de cactus
geslachten en -soorten.
Delanghe geeft klimaatgegevens voor de plaatsen Salta (Arg.l en Sucre (Bol ), 
nr. 11. Delanghe wijdt een artikel aan Rebutia's, daarbij vooral aanstippend de verwarring in de 
naamgeving. Vandecaveye geeft een totaaloverzicht van de verzorging van het geslacht Rebutia 
Tot slot een kort portret van R. muscula
nr. 12. Fonteyne schrijft over wat hij in de herfst in zijn kas waarneemt. Delanqhe vervolgt ziin 
artikel over Rebutia
Busser verhaalt over Aloe vera, haar gebruik als medicijn en in zalven en natuurlijk ook de botani
sche aspecten van de soort.

Leuchtenbergia jrg. 5 (1984)
nr. 1. Een uitgebreid verslag naar aanleiding van een lezing van Cools "Wandeling door de cac
tuswereld". Claes besluit met cultuuraanwijzingen zijn artikel over Anacampseros Gruwez ver
volgt zijn verhandeling over Rebutia Hij geeft de beschrijvingen van het geslacht, de afd Rebu
tia met twee onderafdelingen (Rebutia en Mediorebutia) en de afd. Aylostera. Tekeninqen van 
Brederoo verduidelijken de verschillen.
nr. 2. Onder de titel "De vier jaargetijden" een verslag van een voordracht van Beukelaers Alle 
facetten van onze hobby komen zo'n beetje aan de orde. Kortere aandacht voor Krainzia lonoi- 
tlora a
nr 3. Janssen belicht het geslacht Faucaria en in 't bijzonder F. boscheana en F. tigrina Hey- 
selberghs behandelt uitgebreid de ondergrondse (wortelluis en cactuscystenaaltje) en de boven
grondse (wolluis en spint) plagen die onze cactussen bedreigen en geeft hun bestrijding. Hofkens 
bespreekt de Conventie van Washington en Gruwez voert Mammillaria microcarpa ten tonele, 
nr. 4. Claes bespreekt uitvoerig het huidige (Linneaanse) systeem van naamgeving en de daarbij 
te gebruiken termen. Een artikel over bestrijdingsmiddelen met weinig produktinformatie wordt 
gevolgd door een artikel over het belang van de zuurtegraad van potgrond en hoe deze te corri
geren.
nr. 5. Janssen behandelt naar aanleiding van een diefstal van Lophophora's wat hallucinogenen 
zijn en welke cactussen deze stoffen bezitten. De typen van bestuiving, het nut van deze bestui- 
vingssystemen en de gang van zaken in de natuur wordt besproken door Claes. 
nr. 6. Wat succulenten zijn behandelt Claes in een uitvoerig artikel, waarbij ook het belangrijke 
verschil in metabolisme t.o.v. gewone planten besproken wordt. In zijn serie over hallucinogene 
cactussen belicht Janssen de plaats die de peyote (Lophophora williamsii) bij sommiqe Indiaan
se stammen innam en nog steeds inneemt.
nr. 7. Enige aandacht wordt geschonken aan Gymnocalycium saglione en het geslacht Me/o- 
cactus. Liekens behandelt de bouw en functie van cactusbloemen en haar onderdelen 
nr. 8. Gruwez behandelt de verzorging en het zaaien van Rebutia's In de achtste aflevering over 
het geslacht Rebutia gaat dezelfde auteur uitvoerig in op de onderafdeling Rebutia Na een deel 
historie wordt een overzicht gegeven van de classificatie binnen deze onderafdeling Gestart 
wordt met de uitvoerige bespreking van de minuscula-groep. Tevens volgt een lijst van alle 
Hebutia-namen vermeld door Fric, samengesteld door Donald.
Hofkens bespreekt Brasi/icactus haselbergii
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nr. 9. Bromeliaceae (en dan vooral Til/andsia's) zijn het onderwerp van een artikel van Claes.
Hij bespreekt de biotopen en klimaten waarin ze voorkomen, toegespitst op de soorten in Mexico 
en Peru. Gruwez is aan zijn 9e aflevering uit de serie over Hebutia toe: thans R. carminea 
Liekens beschouwt het uiterlijk van cactussen: dorens, ribben, tuberkels, axillen, areolen en alles 
wat daarmee samenhangt.
nr. 10. Gruwez geeft de beschrijvingen van Lithops archerae, L. aucampiae, L. bella, L. brom- 
fieldii, L. comptonii en L. deboeri
Claes overweegt enkele aspecten van en gedachten over onze hobby. Dezelfde auteur vervolgt 
zijn Bromelia-serie met de Tillandsia’s uit het Andes-gebergte. Aansluitend gaat hij uitgebreid in 
op de groei, vertakking en levensduur der Bromelia's.
nr. 11 . Lobivia hertrichiana staat op de voorplaat afgebeeld en wordt besproken door Janssen. 
Hofkens wijdt een zestal pagina's aan het geslacht Sempervivum In zijn serie over Rebutia's 
bespreekt Gruwez deze keer de Rebutia seraV/s-groep. In de serie over Bromelia's wordt inge
gaan op de stand en de vorm van de bladeren.
L. Bercht

British Cactus & Succulent Journal (2) 2, 1984
De voorplaat toont een afbeelding van een Cotyledon paniculata groeiend in de Knersvlakte van 
Zuid-Afrika. T. Brooking wijdt een artikel aan deze vlakte. V. Corbett houdt zich bezig met cac
tussen en succulenten op postzegels. M. Sajeva vraagt aandacht voor Caralluma europaea, 
groeiend op het eiland Lampedusa in de Middellandse Zee. Over de merites van de geslachtsom- 
vang bij de Stapelieae mijmert P. Bruyns.
A. Mitchell voegt aan het geslacht Conophytum een nieuwe soort toe, gevonden bij Boonste 
Matjiesfontein, Kaapprovincie. Het plantje zelf is kleiner dan een luciferkop. Alleen de witte 
bloem verraadt op een gegeven moment dat dit miniplantje inderdaad bestaat, getuige de kleu
renfoto.
G. Allcock geeft een inventarisatie van cactussen welke 's winters goed vorst verdragen. T. 
Smale schrijft over plantbescherming. De ecologie van schimmels, fruitvliegjes en cactussen 
koos G. Krulik als onderwerp.

British Cactus & Succulent Journal (2) 3, 1984
De fraaie kleurenplaat op de omslag toont een Thelocactus conothele var. aurantiacus G. Kru
lik spreekt over succulente onkruiden in zijn kas. G. Rowley verzorgt een artikel over pachycaule 
(=  dikstammige) succulenten. W. Tjaden voert de lezer door het Cactus House te Wisley. P. * 
Downs vraagt aandacht voor Brachystelma petraeum R. Starling en R. Hutson kozende sterie
le cultuur van succulente planten als onderwerp. D. Cole gaat nader in op het verminken van 
soortnamen in het geslacht Lithops T. Smale wijdt een kort artikel aan Aloe dichotoma R. All
cock vertelt over zijn ervaringen met PVC-kweekkassen. B. Keen richt zich speciaal op de catego
rie beginners. C. Walker zet de discussie over genus-jes binnen de Stapelieae voort. D. Spiers en
H. Broogh geven enige planteportretten.

British Cactus & Succulent Journal (2) 4, 1984
I. Hoffmann geeft een verslag van haar omzwervingen door het Andesgebergte. Over feiten, fa
beltjes, fantasieën e.d. bij Lithops gaat het verhaal van D. Cole. C. Walker vraagt aandacht voor 
Cremnophila nutans B. Starling probeert de lezer duidelijk te maken wat Melocactussen ge
meen hebben met ondermeer bloeiende appelbomen. D. Witeley geeft zijn zienswijze op plant
bescherming. M. Johnson verschaft een studie over het chromosomenaantal van Brighamia ci- 
trina var. napaliensis W. Tjaden brengt Senecio pyramidatus voor het voetlicht. Voor een 
luchtige noot zorgt G. Sydow, die enkele vormen van cactomania aan de kaak stelt. F. Reay geeft 
een commentaar bij Maireana rohrlachii
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

N otocactus stockingeri Prestlé species nova

K.H. PRESTLÉ

Caulis parvus simplex sed in habitatione turmans, 3 ,5 -4 ,0  cm diametiens ac 7 ,0 -9 ,0  cm altus, 
spinis flavis non-pungentibus, radicibus fibrosis, vertice applanato, 0,5 cm impresso, spinis 
confertissimis longis obsito; costis 12-14 verticaliter decurrentibus securiformibus, 0,7 cm latis 
ac 0,3 cm altis, inter areolas aliquid nasiformiter prominentibus; areolis parvis albogriseis rotun
dis 0,1 cm diametro nudis, in plantae superiore parte maioribus ac lana suggrisea obtectis, ibi 
0,2 cm diametientibus, 0 ,5 cm inter se distantibus; aculeis omnibus dilute succineis fere flave 
nitentibus flexibilibus, marginalibus 14 accumbentibus ad aliquid patulis, 0 ,8 -1 ,0  cm longis 
mollibus, rectis partim se tegentibus, centralibus 4, 3 eorum vix longioribus et concoloratis, uno 
dominanti robustiore ad 1,5 cm longo basi incrassato ac obscuriore, semper deorsum verso; 
gemmis ex apice orientibus densissime atro-brunneigriseolanatis et saetis paene nigris obtectis, 
1,3 cm altis, 0,7 cm diametro; floribus breviter infundibuliformibus flavis metallice nitidis, cum 
petalis gracilibus, 3 ,5 -4 ,0  cm altis ac 4,0 -4 ,5  cm diametro, inodoris; receptaculo lana brunnei- 
grisea ac saetis brunneis obtecto, extus viridi, intus chlorotico; filamentis 0,6 cm longis tenui
bus, antheris crassis alboluteis, stylo alboluteo 1,5 cm longo fasciculato cum 1 2 stigmatibus vi
nosis valde gracilibus divaricatis 0,4 cm longis; petalis lanceolatis, interioribus valde acuminatis 
2 cm longis ac 0,3 cm latis, exterioribus aliquid brevioribus ac orbicularioribus; caverna semini
fera 0,4 cm alta ac 0,3 cm lata; fructu cum pulpa molli, rotundo, subviridi ad aliquid rubescenti, 
0,7 cm alto, 0,7 cm diametro, areolis singularibus cum lana subbrunnea et aculeis succineis in
structo, lateraliter se findenti et postea exsiccanti, coronato cum perianthio sicco adhaerenti; se
minibus nigris pileiformibus, Paucispinorum typo, testa glabra.
Crescit circiter 40 km ad occidentem ab Sao Borja, dept. Rio Grande do Sul, Brasilia, planta a F. 
Stockinger vere anni 1 981 inventa. Holotypus in Herbario universitatis regni Ultraiecti, Hollan- 
dia, sub numero FS 141 depositus.

Plantbeschrijving
Lichaam klein, enkelvoudig (op de groeiplaats in groepen groeiend), 3,5 tot 
4 cm diameter en 7 tot 9 cm hoog. Vezelige wortels.
Ribben 1 2 tot 1 4, vertikaal, bijlvormig, 0,7 cm breed en 0,3 cm hoog, tus
sen de areolen licht neusvormig verhoogd.
Areolen rond, 0,1 cm diameter, lichtgrijs, op het bovenste deel van het li
chaam met lichtgrijze wol en dan 0,2 cm in diameter, later kaal, kussenvor
mig op de ribben staand, 0,5 cm van elkaar verwijderd op de rib.
Dorens alle licht barnsteenkleurig, elastisch, niet stekend, enigszins goud
geel glanzend. Randdorens 14, tegen het lichaam aangedrukt tot licht af
staand, 0,8 tot 1,0 cm lang, zacht elastisch, recht, deels de dorens van de 
naastliggende areolen bedekkend. Middendorens 4, 3 ervan slechts iets 
langer dan de randdorens en met dezelfde kleur, 1 dominerend, sterker dan 
de andere, tot 1,5 cm lang, aan de voet verdikt en donkerder van kleur, altijd 
naar onder langs de rib gericht.
Knoppen in het groeipunt ontstaand, met zeer dichte donkerbruingrijze wol 
en bijna zwarte borstelharen, 1,3 cm hoog en 0,7 cm diameter. Rekt zich 
sterk voor het openen, dan spits toelopend, tot 2 cm lang en 1,2 cm in dia
meter.
Bloemen kort trechtervormig, metaalachtig goudgeel glanzend, met smalle 
bloembladen, 3,5 tot 4,0 cm hoog en 4,0 tot 4,5 cm breed, reukloos. Re
ceptaculum groen, bedekt met bruingrijze areoolwol en bruine borstelharen. 
Bloembodem groenachtig geel, bloemwand gelig. Meeldraden 0,6 cm 
lang, dun, naar de stamper gebogen, tot 1,0 cm hoogte ingeplant en tot aan 
de stempel reikend; daarbij een krans vormend. Helmknoppen dik, witachtig 
geel. Stamper witachtig geel, 1,5 cm lang, met lengtegroeven, overgaand 
in een bordeauxrode stempel met 1 2 zeer fijne en gespreide stempellobben
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R. E. M. -opnamen 
van een zaad 
van Notocactus 
stockingeri: 
boven 48x, 
onder testa 
480x.

met een lengte van 0,4 cm. Bloembladen lancetvormig, de binnenste zeer 
spits toelopend en 2,0 cm lang en 0,3 cm breed, de buitenste iets korter en 
ronder. Vruchtkamer 0,4 cm hoog en 0,3 cm breed.
Vrucht weekvlezig, rond, lichtgroen tot iets rood aangelopen, 0,7 cm hoog 
en breed, bezet met enkele areolen met lichtbruine wol en enkele barnsteen- 
kleurige dorens. De vrucht springt zijwaarts open en droogt daarna in; de 
bloemrest blijft stevig aan de vrucht vastzitten.
Zaden zwart, mutsvormig, Paucispini-type.
Groeiplaats ongeveer 40 km ten westen van Sao Borja, Staat Rio Grande do 
Sul, Brazilië.
Holotype gedeponeerd in het Herbarium van de Universiteit van Utrecht, 
Nederland.
De planten werden door Francisco Stockinger in het voorjaar van 1 981 ge
vonden en voorzien van het veldnummer FS 141. De planten zijn naar de 
vinder vernoemd.
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Bloemdoorsnede Notocactus stockingeri 
Foto van de schrijver

Notocactus stockingeri op 
de groeiplaats 
Foto: F. Stockinger

Het vinden van Notocactus stockingeri in een gebied ca. 40 km ten westen 
van Sao Borja in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul toont aan dat het 
verspreidingsgebied van het geslacht Notocactus, subgeslacht Notocactus, 
hoofdgroep Paucispini Fric, serie A (typesoort N. ottonis (Lehm.) Berger) 
hier zijn oostelijke grens bereikt; in noordoostelijke richting wordt het 
geslacht Notocactus voortgezet door vertegenwoordigers uit de Paucispini 
serie B (typesoort N. linkii (Lehm.) Berger). Het vaststellen van zekere geo
grafische grenzen aan een serie is wetenschappelijk van betekenis daar zich 
in die zone rand- c.q. overgangssoorten ontwikkeld hebben die in habitus en 
bloei niet met de algemene norm van een serie overeenkomen.
N. stockingeri vertoont als typische ''randsoort'' een zeer ongewone habitus 
voor een ottonisachtige Noto. Deze soorten zijn altijd bolvormig, vormen 
groepen en zien er groen uit als gevolg van een open bedoorning. N. stockin
geri groeit evenwel onvertakt, cylindrisch en het lichaam is verhuld achter 
een dichte bedoorning. De electronenmicroscopische onderzoekingen van 
het zaad toonden evenwel aan dat gezien de zaadvorm en de testastructuur 
deze soort inderdaad behoort tot de Paucispini, serie A.
De op de groeiplaats aanwezige plantengroepen van N. stockingeri zijn niet 
ontstaan door spruiten of vorming van uitlopers, maar blijkbaar door een ver
menging van oude en jonge planten. Ook in cultuur spruit hij niet; alleen 
geënt op een zeer jagende onderstam vertoont hij soms neiging tot spruiten. 
Naast populaties van N. stockingeri FS 141 komen op de groeiplaats nog 
populaties voor van planten die zijn voorzien van de veldnummers FS 1 41A 
en FS 140. Notocactus spec. FS 141A, die onder de naam N. stockingeri 
var. durispinus nom. prov. (een enigszins ongelukkige taxonomische combi
natie omdat de variëteitsaariduiding hoogstwaarschijnlijk niet correct is) be
kend is, groeit meestal vertakt, heeft ten opzichte van N. stockingeri een 
meer peervormig lichaam en is ook sterker bedoornd. Ook de knopvorm en 
bloei zijn anders. Verdere studie zal de taxonomische rangorde moeten uit
wijzen.
Notocactus spec. FS 1 40 is plat bolvormig met brede ribben en weinig do
rens. Gezien de bloem behoort hij in de Paucispini-serie B, subserie megapo- 
tamicus.
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N. stockingeri is goed op eigen wortel te kweken. Wel dient men te zorgen 
voor een zeer goed doorlatend en mineraalrijk grondmengsel, daar de plan
ten gevoelig zijn voor wortelrot en derhalve ook niet te nat of te koud moeten 
staan. Van deze soort is de laatste 3 jaar op ruime schaal zaad verspreid, 
zodat zij althans in cultuur behouden kan worden.
N. stockingeri is een mooie en interessante aanwinst voor onze verzamelin
gen, niet in 't minst doordat deze soort zeer gemakkelijk en rijk bloeit.

Latijnse diagnose: J A Huijssoon 

Nederlandse bewerking: L. Bercht

Vijver weg 12, 5461 AL Veghel.

Een vetplantje  voor het raam  (18)

W. STERK 

Kent u Bulbine?
Bij een bezoek aan de succulentenkas van de Hortus Botanicus in Amster
dam zag ik een mooie plant met smalle dikke ronde blaadjes van 1 5 tot 20 
cm lang. De bloemen stonden in een lange tros en waren oranje, met gele, 
behaarde meeldraden. Deze zeer opvallende kleur trok mijn aandacht. Het 
was een Bulbine waar geen naam bij stond.
Bulbine is een geslacht uit de leliefamilie, zoals ook Aloë. Ze komen uitslui
tend in zuidelijk en oostelijk Afrika voor. Volgens G.D. Rowley zijn er meer 
dan 1 20 namen in dit geslacht, wat niet wil zeggen dat er evenveel soorten 
bestaan. De meeste daarvan zijn uitsluitend op papier of in een herbarium 
bekend. In "Das Sukkulentenlexikon”  van Jacobsen (1 981) staat een de- 
termineersleutel van Rowley waarin hij 31 soorten noemt. Ook deze soorten 
zijn niet allemaal in cultuur. Op enkele soorten na hebben ze gele bloemen 
met behaarde meeldraden.
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De plant die ik in Amsterdam vond, is beschreven in het eerste nummer van 
Ashingtonia (juli 1 973, p. 8) door de al genoemde Rowley. Hij ontving in 
1 969 van Harry Hall zaad van dit taxon, afkomstig uit een tuin in Pretoria. 
Omdat er geen vindplaats van bekend was, heeft Rowley voor een beschrij
ving als cultivar gekozen. De naam is Bulbine frutescens cv 'Hallmark'. De 
echte B. frutescens, die ook onder de naam B. caulescens bekend is, heeft 
meestal gele bloemen. Er is echter ook een witbloeiende vorm bekend. 
Van de overige Bulbinesoorten is er één éénjarig, B. annua. Het is een tame
lijk klein, biesachtig plantje, dat we nogal eens in botanische tuinen aantref
fen. Het heeft een ongeveer 20 cm lange bloeistengel, waaraan 1 0 tot 1 5 
gele bloempjes.
Ik bezit ook nog een soort met een rozet van wat bredere bladeren, B. latifo
lia. In de natuur worden de bladeren bij deze soort wel 35 cm lang. Bij mijn 
plant bereiken ze maar de helft van die lengte. De plant bloeit overvloedig 
met gele bloemen.
Van B. frutescens heb ik ook een plant die gele bloemen moet krijgen, 
maar tot op heden nog niet gebloeid heeft. Het is een stek, die ik uit Spanje 
heb meegebracht.
De cv .Hallmark' is een goedgroeiende en langbloeiende plant. In de lange 
bloemtrossen zijn maar weinig bloempjes tegelijk open, maar de bloei duurt 
meer dan een maand per tros.
Een aantal Bulbinesoorten, afkomstig uit Namibië en het aangrenzende ge
bied van Zuid-Afrika, verliest in de rusttijd hun blad. Zoals bij veel planten 
uit die gebieden valt die rusttijd in onze zomer. Het zijn erg gevoelige plan
ten. De soorten zijn onderling moeilijk te onderscheiden.
Verschillende Bulbine's, waaronder deze cv 'Hallmark', zijn ook geschikt 
om wat afwisseling te brengen in de cactusverzamelingen van liefhebbers 
die hun planten in de volle grond kweken.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond

P arodia  m inim a

In Succulenta nr. 9, p. 1 78 (1 985) staat afgedrukt de nieuwbeschrijving 
van een Parodia species met mijn nummer R 757. Ik koos voor deze soort 
de naam Parodia minima, niet wetend dat deze naam reeds door Brandt 
voor een andere Parodia-soort gebruikt was (Parodia minima Brandt is be
schreven in Frankfurter Kakteenfreund 3 (3), p. 6-7 (1 976)).
Ik wijzig derhalve de naam van de door mij op bovenvermelde pagina be
schreven species in Parodia minuscula

W. Rausch, Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Laat elk lid één lid w erve n ! 
G em akke lijke r dan u denkt!
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Eerherstel voor Mammillaria radiaissim a
TH.M.W. NEUTELINGS

Als men diverse moderne auteurs wil geloven dan bestaat deze soort niet 
meer! Angelsaksische schrijvers zoals Hunt en Pilbeam stellen dat het 
slechts om een herbeschrijving gaat van Mammillaria baumii Bödeker. En 
daarmee is de kous af, punt, uit!
Al lang was ik op zoek naar dat mysterieuze plantje met de naam M. radiais
sima. Tenslotte trof ik het aan in de schitterende collectie van onze oud- 
voorzitter Rubingh, die mij spontaan een tweetal exemplaren cadeau gaf. De 
naam was hem niet bekend (op het etiket stond Dolichothele species?). Hij 
vertelde me dat hij deze planten gekweekt had uit zaad dat in het begin van 
de jaren vijftig door een Ca.lifornische kweker aangeboden werd.
Toen de planten gingen bloeien wist ik pertinent zeker dat ik met M. radiais
sima te maken had, een plant die in 1 945 door Lindsay in Craigs ''The 
Mammillaria Handbook”  als nieuwe soort werd beschreven. Niet alleen 
klopte het uiterlijk van de planten met de beschrijving, volledige zekerheid 
kreeg ik bij het zien van de merkwaardig gevormde stempel met zijn cristaat- 
achtig aandoende stempellobben (zie ook figuur 264 op bladzijde 292 in 
het boek van Craig). Helaas moest Lindsay zowel bij de vrucht als het zaad 
opgeven: onbekend. Verderop zal ik u deze ontbrekende gegevens ver
schaffen.
De ''ellende'' met deze soort vindt zijn oorzaak in de opgegeven typevind- 
plaats. Volgens de vermelding in voornoemd boek is de plant gevonden door 
een zekere Leslie bij Puente Escondido, 1 1 0 mijl ten noorden van La Paz in 
de Mexicaanse staat Neder-Californië, groeiend op een berghelling aan de 
Californische Golf. Hoe men nadien er ook naar gezocht heeft, aangetroffen 
werd die vindplaats daar nimmer. Deskundigen.stellen op grond van fytoge- 
ografische inzichten dat de opgegeven typevindplaats een vergissing moet 
zijn (fytogeografie is de leer van de verspreiding van planten). Hiermee kan ik 
volledig instemmen, temeer daar de taxa uit de longimamma-groep, waar
toe ook het betreffende plantje behoort, alleen in het oostelijke deel van het 
vasteland voorkomen (staten Texas, Tamaulipas, Hidalgo). Hemelsbreed ligt 
dat een paar duizend kilometers uit elkaar. Plaatsnamen als La Paz en Escon
dido komen menigmaal in Mexico voor; ook is bekend dat er in het verleden 
met het vermelden van de vindplaats bij verschillende planten slordigheden 
en vergissingen voorgekomen zijn. Dat de planten veel overeenkomsten ver
tonen met Mammillaria baumii, valt niet te ontkennen. Evenwel, er zijn enige 
verschillen zoals het vergelijkende overzicht in de tabel zonder meer duidelijk 
aantoont. Een en ander wordt nog geaccentueerd door de plant op de foto. 
Komen wij terug op de vrucht en het zaad. De vrucht is gemiddeld 1 6 x 1 0  
mm groot, langgerekt eivormig, matglanzend, op de rugzijde purper getint, 
voor de rest groenig en half transparant, waardoor de zwarte zaden duidelijk 
zichtbaar zijn. De pulpa is waterig en kleurloos en geurt fris naar pas ge
oogste appels. Sommige vruchten halen maar een derde van de normale 
grootte en zitten als het ware in de oksel ingeklemd; ze zijn dan donkergroen, 
niet transparant en de waterige pulpa ontbreekt.
Het aantal zaden bedraagt 30-50 per bes. De zaadkorrel is zwart met vele 
fijne putjes in de testa; afmetingen circa 1,2 x 0 ,9  mm; het hilum is witach
tig. De vorm van de zaadkorrel is ongeveer gelijk aan die van Mammillaria 
longimamma; ook de grootte is gelijk. De kleur van het zaad van M. longi
mamma is echter donkerbruin, hetgeen ook bij het zaad van M. baumii het 
geval is. Zaadkorrels die in de groei zijn achtergebleven of geen embryo be-
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Links M. baumii var. radiaissima, rechts de typep/ant M. baumii. Let eens speciaal op de merkwaardige vorm van de stem 
pe l van eerstgenoemde p lant en op de regelmatig gevormde stempel van M. baumii in vergelijking 'daarmee. Ook het ver
schil in bloemgrootte is beduidend. Foto van de schrijver

vatten, hebben een lichtbruine kleur en zijn kleiner dan de normaal ontwik
kelde, zwarte zaadkorrels. Dit komt bijna uitsluitend in de kleiner gebleven 
vruchten voor.
Gezien enerzijds de overeenkomst en anderzijds de verschillen tussen de on
derhavige planten (en de beschrijvingen) en M. baumii vind ik dat M. radiais
sima niet synoniem gesteld kan worden aan M. baumii; de status van varië
teit is hier op zijn plaats. De volgende combinatie is dan noodzakelijk:

Mammillaria baumii var. radiaissima comb. et stat. nova.
Bas.: M. radiaissima Lindsay (Craig, Mammillaria Handbook, 1 945).
Aanvullende diagnose:
Fructus ca. 1 8 mm longus et In apice ca. 1 0 mm lata, elongate oviformis, in latere purpureo- 
pruinosus, ceterum semiperspicue subviridescens; pulpa aquosa. Semina nigra, ca. 1,2 mm 
ionga et ca. 0 ,9  mm lata, puteolis parvis et hilo albo instructa.

Het is mogelijk dat als dit taxon in de natuur gevonden wordt, opnieuw de in
zichten omtrent zijn rangorde gewijzigd moeten worden. Echter, tot zo lang 
is mijns inziens de variëteitsrang zeker gerechtvaardigd.
Het is niet denkbeeldig dat er maar weinig cultuurexemplaren van deze plant 
bestaan. Binnen de Mammillariawerkgroep is al aandacht voor deze planten 
gevraagd en wij zouden er zeer sterk voor willen pleiten een grotere versprei
ding ervan te bewerkstelligen.
Deze "zeer stralende" (=  radiaissima) is in de cultuur een gemakkelijke 
plant, die sterk spruit. Het afstekken van spruiten verloopt zeer voorspoedig, 
daar de beworteling ervan meestal binnen twee weken gebeurt. Helaas is de 
plant net als alle andere longimamma-achtigen zelfsteriel, zodat altijd een 
tweede bloeiende plant uit een andere kloon nodig is voor kruisbestuiving. 
Bij de kiemplantjes valt op dat de fijne witte doorntjes alle duidelijk bewimperd 
zijn, een kenmerk dat ik aan volwassen planten niet meer kan waarnemen.
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De Chileens-Peruaanse kustw oestijn  plantenecologisch  
beschouwd (I)

F. VANDENBROECK

De westkant van het Zuidamerikaanse continent wordt gekenmerkt door een 
smalle, lange woestijnstrook die zich uitstrekt vanaf de zuidgrens van Ecua- 
dor in het noorden tot Santiago de Chile in het zuiden. De westgrens van de
ze woestijn wordt gevormd door de Stille Oceaan en de oostgrens door de 
steile muur van het in sommige gebieden abrupt oprijzende Andesgebergte. 
De gemiddelde breedte van deze smalle woestijnstrook ligt rond de 1 20 km 
tegenover een lengte van zowat 3 .800 km. Door de aanwezigheid van de 
twee parallel lopende cordillera's in het Peruaanse gedeelte is de woestijnzo- 
ne hier smaller dan meer zuidelijk in Chili waar de Andesplooiing opnieuw tot 
één keten versmelt. Ondermeer vanwege deze dorre kustwoestijn, die veel 
verder zuidelijk overgaat in een winderige, regenrijke fjordenkust, wordt de 
westkust van Zuid-Amerika veelal getypeerd als een ruige, ruwe kust in te
genstelling tot de oostkust, die klimatologisch, landschappelijk en vegetatief 
veel zachter is.
Wanneer men het Zuidamerikaanse continent bereist, staat men steeds op
nieuw bij het betreden van dit westelijke kustgebied verbaasd over de dor
heid van deze streken die zo dicht bij gebieden liggen met een klimaat en ve
getatie van een onvoorstelbaar contrast. Inderdaad vindt men de montane 
en regenwoudvegetaties op relatief korte afstand. Deze lange westelijke 
kuststrook kent zo weinig neerslag dat sommige van haar zones tot de 
droogste gebieden der aarde worden gerekend. Eloe ontstaat zo'n gebied, is 
de vraag die onweerstaanbaar opkomt. Om dit te begrijpen moeten we de 
zaken even klimatologisch bekijken.

Binnen de keerkringen kent men het verschijnsel der passaatwinden; dit zijn 
luchtstromingen aangetrokken door het constante lagedrukgebied van de 
evenaar en weggestuwd door de hogedrukzone rond de keerkringen (de 
zgn. subtropische hogedrukgebieden). Door de aardrotatie waaien de passa
ten zuidoostelijk en noordoostelijk naar de evenaar toe (tekening 1).
Een groot gedeelte van de Andes ligt tussen de evenaar en de kreeftskeer
kring, dus in een gebied waar de passaatwinden waaien. De door deze win
den uit oostelijk gelegen regionen aangevoerde regens geraken zo goed als 
nooit over de Andesmuur met zijn toppen van bij de 7000 m. De smalle 
landstrook westelijk van het gebergte krijgt dus nagenoeg geen neerslag, 
waardoor het woestijnkarakter van deze gebieden verklaard wordt. De Zuid- 
amerikaanse kustwoestijn is daarom een typische passaatwindenwoestijn 
zoals b.v. ook de woestijnen van Mojave, Sonora en Baja California op het 
Noordamerikaanse continent en de Kalahariwoestijn in zuidelijk Afrika. Ty
pisch hierbij is dat deze gebieden telkens in de regenschaduw liggen van een 
gebergte of hoogvlakte.
Wat nu specifiek de Chileens-Peruaanse kustwoestijn betreft, deze wordt 
bovendien gekenmerkt door zware nevelbanken, mist en dauw en dit vooral 
in de winter en de vroege morgenuren. Deze nevels komen opzetten vanuit 
de oceaan vooral onder invloed van een koude oceaanstroom langs de 
westkust, de zgn. Elumboldtstroom, ook wel Perustroom genoemd: Door de 
hete, opstijgende woestijnlucht wordt plaatsgemaakt voor de uit zee aan
drijvende nevelbanken zodat we, binnen het gebied waar deze nevels regel
matig voorkomen, van een "nevelzone”  kunnen spreken.
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Tekening 3
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Deze nevels ontladen zich zelden of nooit in regen, doordat de snel opwar
mende woestijnlucht eerder vocht opneemt dan afgeeft. De nevels, die ter 
plaatse "garua" of ''camanchaca'' worden genoemd, kunnen bij langduri
ge aanwezigheid de grond een zeker gehalte aan vocht verschaffen. Het is 
binnen deze nevelzone dat een aangepast plantenleven mogelijk is. Trekt 
men verder het binnenland in en stijgt men alzo boven de nevelzone uit, dan 
verdwijnt elk plantenleven. Dit is het gebied van de absolute woestijn. Op een 
bepaalde hoogte op de Andeshellingen neemt het vochtgehalte weer toe, 
waardoor opnieuw plantenleven mogelijk is. Schematisch is dit weergege
ven in tekening 3.

Het schema is niet volledig eenduidig van toepassing op het hele verloop 
van de Chileens-Peruaanse kustwoestijn. Zoals reeds werd vermeld is de Pe
ruaanse zone tamelijk smal met een abrupt oprijzende Andesmuur, terwijl in 
Chili de absolute woestijnzone veel breder is en in de meer zuidelijke delen 
van het Chileense woestijngebied het kustgebergte ontbreekt. De hoogte die 
de nevels bereiken varieert per streek. De hoogtegrens schommelt tussen 
500 en 700 m. De nevels condenseren het sterkst op de westelijke hellin
gen van het kustgebergte op een hoogte van 300 tot 500 m.

Zoals reeds gezegd zijn de nevels van levensbelang voor de schaarse plan
tengroei in de kustzone. Het is begrijpelijk dat de aanwezige vegetatie voor 
een groot deel een succulent karakter vertoont. Er zij echter ook op gewezen 
dat er bij uitzondering in het Peruaanse gebied zware regens kunnen optre
den en dit meestal met desastreuze gevolgen. Deze zware regenval is nor
maal het gevolg van een verstoring van het bestaande ecologisch evenwicht 
door de periodiek (om de tien jaar) uit het noorden komende warme 
"Nino"-golfstroom die die koude Humboldtstroom verdringt. "N fto ”  
(Spaans woord voor "kind” ) staat hier voor het kerstkind, omdat het ver
schijnsel zich normaal rond Kerstmis begint af te tekenen. Ondermeer voor 
het bestand der kust- en zeevogels is dit catastrofaal, omdat de zuurstof- en 
voedselrijke koude wateren plaats maken voor de biologisch arme tropische 
oceaanstroom. Jan-van-genten, Aalscholvers, Pelikanen en Sterns (de zgn. 
guano-vogels) komen bij duizenden om. Hoogst zonderling is dan dat de in 
normale omstandigheden quasi vegetatieloze kustwoestijn helemaal bekleed 
wordt door een groen tapijt van planten die zo hoog en dicht kunnen óp
schieten dat een ondoordringbaar plantenbestand wordt gevormd. De zaden 
van deze planten moeten dus de eigenschap bezitten om tijdens zeer lange 
periodes (tot tien jaar en meer) in extreme droogte hun kiemkracht te behou
den. Voor de bevolking betekenen deze regens veel ellende vanwege over- 1 
stromingen en aardverschuivingen, doch ook, in gunstiger omstandigheden, 
meer opbrengst van hun schaarse, door irrigatie in stand gehouden aanplan
tingen.
We kunnen nu even, van noord naar zuid, de plantengroei beschouwen van 
dit merkwaardige woestijngebied. De klemtoon zal hierbij gelegd worden op 
de cactusvegetatie en het zij duidelijk gesteld dat we ons beperken tot de ve
getatie binnen de nevelzone.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen

(wordt vervolgd)
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Ontdekkingsreizen in Europa

W. STERK
Niet iedereen is in staat de landen te bezoeken waar cactussen en/of andere 
succulenten in de vrije natuur voorkomen. De groter wordende soorten zien 
we in onze verzamelingen vrijwel nooit als volwassen planten. En als ze er te 
vinden zijn, zijn ze slechts een schaduw van wat ze in de natuur kunnen wor
den. Metershoge zuilen, grote Opuntia's, Agaven of Aloë's komen over het 
algemeen het beste tot hun recht in de omgeving en het klimaat waar ze 
thuishoren.
Gelukkig is er op vrij korte afstand, in Italië, Zuid-Frankrijk en Spanje, de mo
gelijkheid die omstandigheden redelijk goed te benaderen.
Wie naar de daar aanwezige tuinen gaat om de kleinere soorten te zien, die 
wij in onze verzamelingen zo graag vertroetelen, zal niet veel nieuws vinden. 
Vooral geslachten als Lobivia, Rebutia, Notocactus, Gymnocalycium of Pa- 
rodia zijn in onze kassen dikwijls beter en mooier vertegenwoordigd dan in 
de meeste tuinen rond de Middellandse Zee. Wil men van deze kleinblijven- 
de soorten wat meer zien als men deze streken bezoekt, dan zijn de botani
sche tuinen met succulenten in hun collectie meer aan te bevelen.
Een nadeel van de meeste tuinen is wel, dat het helaas nodig is gebleken de 
kleinere planten achter glas op te stellen, omdat de zeldzaamste en fraaiste 
soorten anders spoorloos verdwijnen. Er wordt in veel tuinen ondanks alle 
voorzorgen gestolen. Daardoor zijn de interessantste verzamelingen slechts 
bij uitzondering voor publiek en/of studie toegankelijk. Helaas hebben hierbij 
de speciale "liefhebbers" een heel slechte naam. Als u eens de gelegenheid 
krijgt een bijzondere verzameling te bezoeken, neem dan nooit ongevraagd 
iets mee. Als u erom vraagt, krijgt u dikwijls wel wat.
Om de grote planten te zien bloeien, hetgeen bij ons zelden of nooit zover 
komt, moet u naar het zuiden. Gelukkig is dat voor heel betaalbare prijzen 
mogelijk. Drie van dergelijke tuinen in Spanje zullen hier besproken worden.

M a rim urtra , Blanes



Marimurtra

Foto's van 

de schrijver

M A R IM U R T R A
De aanleg van deze tuin, die gelegen is bij Blanes ten noorden van Barcelo- 
na, is in 1 926 door Carlos Faust begonnen. Eén van de adviseurs was de 
bekende Alwin Berger.
We kunnen deze tuin het best bereiken met een speciaal busje, dat vertrekt 
vanaf de haven van Blanes. Omdat de weg naar de tuin smal en bochtig is, 
kunnen de gewone autobussen er namelijk niet komen.
Voor een klein bedrag mogen we de tuin in. Er komen per jaar enkele hon
derdduizenden bezoekers; in de zomer ook veel kinderen op schoolreis. 
Direct na de ingang vinden we aan de linkerkant de Afrikaanse tuin, met 
Aloë's, Euphorbia's, Mesems en vele andere planten. Daarachter, meer 
naar boven, is een grote succulententuin aangelegd, waarbij o.a. H. Krainz 
uit Zürich geadviseerd heeft. Helaas zijn door dit gedeelte geen paden aan
gelegd, zodat het voor bezoekers niet opengesteld is. De planten zijn van de 
kant af evenwel goed zichtbaar en vormen een fraai landschappelijk geheel. 
Aan de andere kant van het pad bij de ingang staan hoofdzakelijk planten uit 
Mexico, waaronder veel Opuntia's en Agaven. In dat eerste deel van de tuin 
ligt ook het schaduwrijke pergolagedeelte met klimplanten, Clivia's en ande
re bekende planten, waaronder bananen. Door een tunneltje onder een weg
getje komen we in het tweede deel van de tuin waar veel bomen en struiken 
staan, met daartussen eenjarige gewassen in allerhande kleuren.
Een ander tunneltje brengt ons naar het derde deel van de tuin. Dit stuk is 
zeer afwisselend in hoogte en heeft behalve een vijver met Papyrus en ande
re water- en moerasplanten, ook een prachtig uitzicht op zee. In dit deel van 
de tuin staan ook veel palmen. Verder zijn hier een aantal inheemse soorten 
en veel succulenten aangeplant. Door de gunstige ligging kunnen zelfs een 
groot aantal van oorsprong tropische soorten zich hier goed in leven houden. 
De weg door de tuin is met nummers aangegeven. Bij binnenkomst in de 
tuin krijgt iedereen een gidsje in zijn eigen taal.
Daar de tuin tegen een van oorsprong droge, kale helling is aangelegd, 
moest veel grond van elders worden aangevoerd om de planten te kunnen 
laten groeien. Een van de grootste problemen is de zorg voor voldoende wa
ter. In de zomer regent het weinig, wat prettig is voor de bezoekers, maar 
niet voor de planten. Bijna dagelijks moet er gesproeid worden om de plan
ten in goede conditie te houden.
Bij de uitgang gekomen zult u zeker het gevoel hebben dat u het grootste 
deel van deze 5 ha. grote tuin alweer bent vergeten. Er groeien zoveel soor
ten, dat één bezoek beslist te weinig is om alles op te nemen.

Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond (WOrdt VeTVOlgd)
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Strophocactus w ittii (Schum.) Br & R

FRANK SÜPPLIE

Plet geslacht Strophocactus is tot op heden een monotypisch geslacht met 
als enige soort S. wittii. Deze epiphytisch groeiende planten hebben een 
enorm verspreidingsgebied in het Amazone-gebied van Brazilië, met als ty- 
pevindplaats Manaos. Enkele jaren geleden werd de plant door Dr. Sidney 
McDaniel en Manuel Rimachi ver buiten het tot dan bekende verspreidings
gebied gevonden, namelijk bij Iquitos in Peru.

De soort is door Schumann in 1 900 beschreven als Cereus wittii. Britton en 
Rosé stelden er het nieuwe geslacht Strophocactus voor op. De takken van 
de plant zijn bruinachtig rood. Iedere areool is voorzien van enkele kleine do
rens. De bloemen zijn wit, de buitenste bloembladeren zijn min of meer 
rood. De bloembuis is vrij lang en de bloem gelijkt enigszins op die van Seti- 
echinopsis mirabilis. De plant groeit niet hangend, zoals de meeste epiphyti- 
sche cactussen, maar kruipt evenals Plylocereus tegen de stam van een 
boom omhoog. Door deze groeiwijze en de kleur van de takken is de plant 
moeilijk te ontdekken. In verzamelingen treft men S. wittii nauwelijks aan.

Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond
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Braziliaanse M elocactussen met een HU-nummer (XII)

G. EERKENS 

HU 474
Dit zijn plat bolvormige planten met een diameter van 1 2 tot 1 6 cm en een 
hoogte van 1 0 cm. De gebogen en vrij dunne bedoorning is donker ivoor
kleurig. De habitat wordt niet vermeld. Planten onder dit nummer komen in 
diverse verzamelingen reeds voor. Een beschrijving van deze typische soort 
is noodzakelijk.

Me/ocactus spec. HU 4  74 Foto's: H. Sanger

HU 475
De bedoorning van deze niet-beschreven soort is donker, gebogen en hard. 
De middendoorn is recht of even gebogen, ca. 4 cm lang en wel 2 mm dik 
aan de basis. Het zijn erg mooie, zwaarbedoornde planten, waarvan de habi
tat niet openbaar is gemaakt.

HU 478
Dit zijn donkergroene planten met gebogen bedoorning, echter minder hard 
dan die van HU 47 5 . Deze dorens verweren dan ook vrij snel.

HU 480
Ook van deze is geen beschrijving gemaakt. Kleine zaailingen vertonen een 
sterk gebogen bedoorning, waarbij zelfs de punt haakvormig is. Aan oude 
planten is de bedoorning gebogen. Geen gegevens over de vindplaats.
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M elocactus spec. HU 481

Melocactus spec. HU 4 7 8 Melocactus spec. HU 48 3

HU 481
De bedoorning van deze planten is dun en naaldvormig. Sommige dorens zijn 
ivoorkleurig, andere zijn bruin; hierdoor maken vooral jonge planten een twee
kleurige indruk. Een erg mooie soort die verwant lijkt te zijn met M. azulensis 
Buin. & Bred. Geen habitat-gegevens.

HU 482
Deze planten zijn herkend als M. depressus Hooker, waarover in aflevering 
IV al geschreven is. Ook onder de naam M. neryi wordt HU 482 aangebo
den. Goed opletten dus, wat men aanschaft!

HU 483
Een soort met gebogen donkere bedoorning, later lichter verkleurend. De 
planten bloeien overdadig. Niet beschreven, evenmin is de habitat ergens 
vermeld.
Tamanredjo, district Commewijne, Suriname (wordt vervolgd) 

241



Kultuurervaringen
P. NEUT
Het is blijkbaar niet zo eenvoudig artikelen te schrijven die, qua inhoud, be
vrediging schenken aan iedere lezer. Beginnende liefhebbers doen nogal 
eens hun beklag dat sommige artikelen voor hen te technisch en veelal on
begrijpelijk zijn. Meer gevorderden komen daarentegen met opmerkingen als 
"d 'r staat niks meer in ons maandblad waar we nog iets aan hebben” . Een 
gulden middenweg te vinden is dan ook een hele opgave voor de samenstel
lers van artikelen. Een andere kwestie is, er komt zo weinig reaktie op som
mige reeds verschenen artikelen. Iedereen schijnt alles zo maar als zoete 
koek te slikken zonder de minste op- of aanmerking. Ik probeer nu een soort 
"vervolgverhaal”  te schrijven waar hopelijk iedereen iets aan heeft, nog iets 
uit leert en waar ook nog reaktie op komt.
Ik meen dat iedere ietwat gevorderde liefhebber uit eigen ervaring genoeg 
stof opdoet om dergelijke artikelen te schrijven of "repliek”  te geven en daar 
is zeker groot gebrek aan!
Naargelang men met de liefhebberij intensiever bezig is en de jaren ervaring 
hun vruchten afwerpen komt men meer en meer tot bepaalde vaststellingen 
en daaruit voortvloeiende conclusies. Zo bijvoorbeeld aangaande kweek en 
verzorging. In het verleden (en nog trouwens) werd er heel wat onzin verteld 
en geschreven over dit onderwerp. Een van de "stelregels”  is dat cactussen 
koel en droog overwinterd moeten worden. Laten we dit maar beschouwen 
als een Algemene Regel waarop meer uitzonderingen bestaan dan men wel 
denkt. Al jarenlang aan het liefhebberen met ondermeer Noto's en Parodia's 
constateerde ik, dat koele en droge overwintering voor deze twee geslach
ten absoluut niet van toepassing is, eerder het tegendeel, zonder daarbij 
naar het andere uiterste over te schakelen (warm en vochtig) wat ook niet 
juist is.
De meeste Parodia's zijn oppervlaktewortelaars (een groot deel der Noto's 
is dat trouwens ook) en hebben een tamelijk fijn gespreid wortelgestel dat 
slechts 3 a 4 cm diep in de grond dringt. Vooral wanneer ze uitgeplant zijn 
in een tablet komt dit naar voren; in een pot uitgeplant heeft de plant geen 
andere keus dan de beschikbare ruimte op te vullen aangezien hier van op- 
pervlakteworteling geen sprake kan zijn. Welnu, bij een koele en droge over
wintering sterven al die fijne wortels af, mede doordat de bovenlaag van de 
potgrond tamelijk vlug uitgedroogd is. In het voorjaar komen de op die ma
nier overwinterde planten trager op gang, moeilijker tot bloei en bloeien vaak 
matig. Ze hadden namelijk heel wat tijd nodig om hun fijne en uitgebreide 
wortelgestel opnieuw op te bouwen. Indien dit zich jaar na jaar herhaalt, zijn 
de gevolgen duidelijk: de planten verzwakken geleidelijk aan om na 4 a 5 
jaar het loodje te leggen. De planten zakken als het ware in elkaar op hun ba
sis (vooral te zien bij Parodia's) en krijgen een zgn. "plat gat”  (ingezakt). 
Alleen in de kop is nog wat (nieuwe) frisheid te vinden.
Tijdens (vrij veel) voordrachten over Parodia's hoor ik soms.de opmerking 
dat Parodia's niet oud worden. Natuurlijk, dusdanig gekweekte Parodia's 
worden nooit oud!
Zelf heb ik verschillende Parodia's staan die al ouder zijn dan 20 jaar en op 
eigen wortel; ze zien er, ondanks die "ouderdom”  nog opperbest uit en 
bloeien overvloedig. Mijn serre wordt in de winter op 10°C  gehouden, is 
goed geïsoleerd en daar ze gunstig gelegen is kan de temperatuur na enkele 
uren zon al snel oplopen tot 1 8 è 20 ° C. (wat zelfs in de winter mogelijk is). 
Het hele middentablet, waar uitsluitend Parodia's, Noto's en enkele 
Gymno's staan, wordt dan geneveld op de dagen dat de zon schijnt (de hele 
winter door). Op die manier wordt de grond in dit tablet nooit kurkdroog, er
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is altijd een zekere vochtigheid aanwezig in de bovenlaag. Naarmate de zon 
in kracht toeneemt en, met wat geluk, het aantal uren zon vermeerdert, 
wordt meer en intensiever geneveld, zodat de nieuwgroei spoedig zichtbaar 
wordt en de eerste bloemknoppen te voorschijn komen. Immers, de planten 
zijn hun fijne wortelgestel niet kwijtgeraakt en verkeerden slechts in een slui
mertoestand. Het nevelen neemt steeds meer toe, tot driemaal daags zelfs, 
tot er uiteindelijk zodra het weer het toelaat gegoten kan worden.
Voor wie overdag moet werken is deze opzet natuurlijk moeilijker in te pas
sen. De "vensterbankkwekers”  kunnen hun planten op zo'n schotel voor
zien van een bevloeïngsmat (niet zo duur) plaatsen die dan regelmatig 
vochtig gehouden kan worden. Nevelen kan binnenshuis zonder problemen. 
Trouwens het nevelen tijdens de (misschien zelden voorkomende) zonnige 
dagen in de winter komt niet alleen Parodia's of Noto's ten goede, de 
meeste andere planten hebben er eveneens baat bij.
In de hete julimaand van 1 984 kon men het nathouden van de potgrond 
nauwelijks bijbenen. Gezien de intense hitte en de zeer geringe afkoeling 
's nachts was de bovenlaag van de potgrond zeer snel opgedroogd. De on
derlaag bevatte nog wel een zekere vochtigheid terwijl de bovenlaag als het 
ware verschroeid was. Vooral dan heeft het intens nevelen, 's avonds, veel 
nut voor al die oppervlaktewortelaars, liever dan nog maar eens overvloedig 
te gaan gieten. Ik stelde ook vast, dat waar'kleine mossen tussen de planten 
groeien, deze laatste er frisser bleven uitzien doordat hun fijne wortels zich 
onder en tussen die mossen hadden geïnstalleerd en zich op die manier voor 
afsterven behoedden. De meeste liefhebbers verwijderen die, op zich be
schermende, fijne moslaag, wellicht uit esthetisch oogpunt. Een ander mo
gelijk gevolg van die hitte was, volgens mij, dat verscheidene eerder afge
sneden stekken geen wortels wilden vormen, waarschijnlijk doordat de stek
ken zichzelf afschermden door de huidmondjes te sluiten tegen het vocht
verlies. Pas aan het einde van die hete maand en na enige afkoeling waren 
in een minimum van tijd alle stekken ineens beworteld, net of ze er voor ge
reed stonden.
Bij sommige reeds vruchten zettende planten stelde ik vast dat de bessen 
sneller opdroogden dan ''normaal”  en minder zaad bevatten dan gewoon
lijk. Misschien had ik voor meer schaduw moeten zorgen, wie weet.
De als isolatie aangebrachte noppenfolie heb ik bovenin de kas nooit verwij
derd; de planten krijgen als het ware diffuus licht toebedeeld, dus geen 
rechtstreekse zon. In een meer zuidwaarts gericht tablet staan alle Neochile- 
nia's, Coryphantha's, Copiapoa's en wat dies meer zij, kortom alle zonaan
bidders. Welnu, daar werd minder geneveld en ik moest midden juni 
vaststellen dat nog verscheidene planten "achterbleven”  en geen nieuw
groei viel te bespeuren. Uit de pot halen dus maar. Ik stelde vast dat alle fijne 
wortels afgestorven waren en er zich geen nieuwe gevormd hadden. Aange
zien er me theoretisch nog drie "goede”  maanden over bleven, heb ik alle 
nog resterende wortels categorisch afgesneden, de planten schoon ge
maakt en enkele dagen laten opdrogen. Daarna heb ik ze terug in het tablet 
gezet, bovenop een laagje turf vermengd met wat zand. Na 8 dagen waren 
de eerste wortels al zichbaar en na 3 weken waren de meeste weer aan de 
groei. Enkele Thelo's waren voordien helemaal rood verkleurd en begonnen 
reeds te verschrompelen (slecht teken); halverwege augustus zagen ze er 
reeds heel wat frisser uit, meer zelfs, enkele onder hen bloeiden volop. Na
tuurlijk vraagt het enige ervaring om die planten eruit te pikken die het nog 
niet doen en ze tijdig onder handen te nemen voor het te laat is.
Met dit artikel wil ik maar zeggen dat die theorie koel en droog allesbehalve 
geldig is voor alle planten. Het is eerder een legende.
Rumoldusstraat 16, 1 750  Schepdaal
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Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

1 septem ber
Deze maand begint wel heel bijzonder: met een contactdag in Assen voor 
geïnteresseerden in Asclepiadaceae. Als enthousiast verzamelaar van aas- 
bloemen heb ik echt uitgekeken naar dit evenement en dat blijkt ook terecht 
te zijn. De eerste lezing, over de Stapeliea van Noord-Jemen, is mede dank 
zij de schitterende dia's zeer boeiend. Tal van soorten waarvan ik het 
bestaan nauwelijks vermoedde, worden op het witte doek vertoond. Hoewel 
ik zelf geen Ceropegia's in mijn verzameling heb - met uitzondering van de 
gewone Ceropegia woodii, waarvan de knolletjes zeer geschikt zijn om aas- 
bloemen op te enten - kijk ik ook mijn ogen uit als de volgende spreker met 
behulp van dia's laat zien hoeveel Ceropegia's hij heeft. De afbeeldingen 
van zijn planten zijn vaak zo fraai van compositie, dat het er haast op lijkt dat 
hij de bloemen ten opzichte van elkaar en de takken en blaadjes zelf heeft 
gerangschikt. Een derde spreker blijkt evenals ik verknocht te zijn aan Orbea 
variegata met haar vele vormen en kleuren. Dank zij zijn dia's krijgen we ook 
een indruk van die grote variatie.
Een verhandeling daarna over de cultuur van Stapeliea levert de nodige 
gesprekstof op. De spreker beveelt grote platte schalen aan om de planten 
alle kans te geven goed uit te groeien, ook als iemand slechts weinig ruimte 
heeft voor zijn collectie. Het doel van elke kweker zal immers zijn mooie gro
te planten te kweken en niet zoals bij postzegelverzamelaars zoveel mogelijk 
verschillende soorten te bemachtigen. Zijn raad is natuurlijk goed bedoeld, 
maar mocht ik die ter harte nemen, dan zou ik wel driekwart van mijn plan
ten kunnen wegdoen. Ik ben er juist altijd weer zo blij mee nieuwe stekjes of 
plantjes te krijgen en vooral mijn verzameling Huernia's probeer ik zo com
pleet mogelijk te krijgen. Ook dank zij de bijeenkomst in Assen heb ik weer 
enkele leuke aanwinsten, zoals Huernia longii, H. longituba subsp. cashe- 
lensis, H. praestans en H. reticulata
Wat me overigens wel aanspreekt, is de drielagenmethode die wordt voor
gesteld voor aasbloemen: een humeuze laag onderin de pot, dan potgrond 
met grof zand en uiteindelijk een zeer goed doorlatende bovenlaag om stam- 
rot (ook natrot genoemd) te voorkomen. Ook ik pas al enkele jaren die metho
de toe, nadat ik het boek "Stapeliads in cultivation" van Edgar Lamb heb 
gelezen. Het zand dat ik voor de bovenlaag gebruik, is echter veel te fijn en 
dus niet doorlatend genoeg, zodat de gevolgen van mijn "natte”  vakantie 
zich nog steeds openbaren door weer een nieuw geval van stamrot.
Na de lunch wordt ons getoond op welke manier aasbloemen kunstmatig 
kunnen worden bevrucht. Een ingewikkelde zaak, aangezien de structuur 
van de bloemen nu eenmaal geen gewone is. Daarna vormt het bezoek aan 
twee verzamelaars in Glimmen en Beilen een uitstekend sluitstuk van deze 
dag. De eerste heeft liefst honderd vierkante meter kas met cactussen en 
andere succulenten en de tweede beschikt over dertig vierkante meter. 
Dank zij drie lagen boven elkaar kan hij hier ook een zee van planten kwijt, 
waaronder vele Ceropegia's en aasbloemen. Alleen al aan de krappe looppa- 
den is te merken, dat beiden toch ook met hun ruimte woekeren. Toch valt 
het me op dat ikzelf nog veel secuurder te werk ga. Ik zou er bijvoorbeeld 
niet aan denken om een klein plantje in een pot van 8,5 centimeter te zet
ten. Met slechts enkele vierkante meters ruimte kan dat ook niet.
Als ik moe maar voldaan met de trein huiswaarts keer, kan ik concluderen
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dat aan het doel van de contactdag, betere contacten kweken tussen kwe
kers van Ceropegia's en Stapeliea, ruimschoots is voldaan. Zeker gezien de 
uitnodigingen die ik heb gekregen om verschillende collecties te komen be
zichtigen.
Aan een kennismaking met een Noordhollandse verzamelaar heb ik zelfs een 
tastbare herinnering overgehouden: een stek van een Frerea indica met 
daaraan een bloempje dat geler is dan gewoonlijk. Dank zij mijn dagboekbe- 
levenissen in Succulenta wist hij dat ik nog maar heel kort een Frerea indica 
rijk ben. Deze soort heeft echter veelal een bloem waarin het rood over
heerst. Een stek van een geler getint zusje kreeg ik nu als kennismakingsge- 
schenk.

2 septem ber
Een vierde Orbea variegata, één met vrij kleine bloemen, is vandaag gaan 
bloeien. Aangezien ik verschillende andere planten van deze soort heb ge
scheurd en gestekt, verwacht ik niet veel andere bloeiresultaten meer.

3 septem ber
Met een loep onderwerp ik vanavond mijn Huernia schneiderana en H. 
aspera aan een nauwgezet onderzoek. De zeer karakteristieke korte zwarte 
haartjes op de bloemblaadjes van H. schneiderana waarmee deze soort zich 
duidelijk onderscheidt, tref ik inderdaad aan. H. aspera, die vaak voor H. 
schneiderana wordt aangezien, heeft daarentegen fijne papillen op de blaad
jes en ook de gelige bijkroon klopt. Ffoewel de beschrijving in The 
komst in Assen dat die voor H. aspera niet de goede is. Een Zuidafrikaan, ex
pert op het gebied van aasbloemen, zou hebben bevestigd dat de echte H. 
aspera vrij grote rode klokvormige bloemen heeft en lange afhangende stam
metjes. Dus nu weet ik het ook niet meer!

4 septem ber
Dank zij een pakje uit Noord-Flolland heb ik er weer enkele leuke Fluernia's 
bij, waaronder ook bijzondere hybriden. Zelf heb ik eveneens al een paar 
stekjes klaar liggen om terug te sturen.

5 septem ber
Evenals vorig jaar heeft Huernia thuretii begin september haar eerste 
bloempje, een gele met rode streepjes, dat veel lijkt op de bloempjes van 
Huernia striata. De bloedrode bodem van de bloembuis geeft me echter de 
zekerheid dat de naamgeving goed is.

6 septem ber
Is dat even balen! Zelfs mijn Huernia verekeri lijdt aan stamrot. Gelukkig heb 
ik nog een beworteld stekje staan en ook van dit plantje zal het nog wel luk
ken een paar stekjes te bewortelen. Dit zoveelste geval van stamrot doet me 
echter beseffen dat bij mij meer de gebrekkige ruimte een probleem is dan 
iets anders. Ook dit plantje staat namelijk zo ver van het raam af dat het 
maar weinig zon heeft, echter genoeg om een sprieterige groei te voorko
men. Pas 's winters, als de zon lager staat, schijnt deze de hele dag door ver 
genoeg naar binnen.

Wadenoijenlaan 373, 4006 AH Tiet (wordt vervolgd)
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Voor U gelezen

Allergisch voor steenwol
Voor allergieën gevoelige mensen moeten contact.met steenwol op warme 
dagen vermijden. Er kunnen namelijk huidirritaties en hoestaanvallen optre
den. Om dit te voorkomen kunnen de matten voor het gebruik het best nat 
worden gemaakt. Ook het dragen van handschoenen en dichte kleding kan 
problemen voorkomen.
Onderzoek naar het gevaar van kunstmatige mineraalvezels zoals steenwol, 
hebben volgens het Verbond van Duitse Keramische- en Glasindustrie nog 
geen aanwijzingen gegeven dat gebruik van steenwol gevaar kan opleveren. 
Men kan er volgens dit verbond vanuit gaan dat er geen gevaar bestaat.
Uit: Vakblad voor de Bloemisterij 1 985 nr. 28

BOEKBESPREKING

Lovec Kaktusu (A.V. FriK), vertaald: ''Cactusjager''.
Karei Crkal, 1983, Uitgave van de Academia-Uitgeverij, Praag. 430 Bladzijden, formaat 
24,5x1 7 cm, 1 66 meest originele foto's in z/w in de tekst verwerkt, 1 1 0 kleurenfoto's als ei
gentijdse aanvulling. Oplage 25 .000 exemplaren, prijs Kcs 82,-.

De auteur heeft uit oorspronkelijke teksten en brieven van een van de belangrijkste Tsjechische 
onderzoekers en verzamelaars op het gebied van cactussen, Alberto Vojtech Friif, een interes
sant boek samengesteld. Fri^ reisde acht maal naar de overzijde van de Oceaan, waarbij het zijn 
eigenlijke bedoeling was het leven van de toen al uitstervende Indianen te bestuderen. Tijdens 
zijn reizen door Argentinië, Brazilië, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Mexico en de Verenigde Staten 
verzamelde hij ook veel planten, in het bijzonder cactussen. Voor het Europese moederland le
verden zijn expedities veel nieuwe soorten op, maar hij ontdekte ook diverse soorten die in kui
tuur al uitgestorven waren opnieuw. Onder andere via de Belgische firma De Laet vonden deze 
planten hun verspreiding door Europa. De geslachten Notocactus, Parodia, Lobivia, Rebutia en 
Gymnocatycium ondervonden door zijn werk een grote toename van soorten; tot de meest op
zienbarende vondsten rekenen we Obregonia denegrii, Strombocactus disciformis en de her
ontdekte Astrophytum asterias
Voor wie de Tsjechische taal beheerst is het een uitermate leerzaam en interessant boek, maar 
ook voor degene die geen Tsjechisch kent biedt het boek door zijn grote hoeveelheid fotomateri
aal een mogelijkheid om enigszins door te dringen in de nevel van geheimzinnigheid die voor de 
Westeuropeaan nog steeds om de figuur van FriH hangt.
Daar het tegenwoordig mogelijk is geld naar Tsjechoslowakije over te maken zal het ook voor ons 
mogelijk zijn het boek te bestellen. Dit zal wél via particulieren moeten verlopen; wie interesse 
heeft stelle zich in verbinding met J. Theunissen, tel. 01651-1 943 ('s avonds).

Jiri Kolarik 
Sjef Theunissen

Notocactus 5, Entdeckungen neuer Kakteenarten von A.V. Friü, vertaald door Kurt G. 
Kreuzinger, 30 bladzijden, Din A-4, 36 foto's, gekartonneerd kaft. Eigen uitgave 1985. Duitse 
tekst.
In elke studie die wat dieper ingaat op het geslacht Notocactus komt men de naam Friif tegen. 
Vooral een tot nu toe voor Westeuropeanen vrijwel ontoegankelijke artikelenreeks in een Tsje
chisch tijdschrift uit de jaren twintig wordt vaak geciteerd. Deze uitgave heeft de verdienste de
ze artikelenreeks bijeengebracht te hebben in een vertaling van Kurt Kreuzinger, de naaste mede
werker van FriH. Behalve de vertaalde tekst van Fri^ bevat de uitgave tevens een kommentaar, 
genomen uit de briefwisseling tussen Kreuzinger en Theunissen over de teksten. De foto's zijn 
voor het allergrootste gedeelte door FriE zelf gemaakt, een enkele is van Kreuzinger, maar dateert 
uit de jaren dertig. Plet beeldmateriaal is zonder meer goed te noemen. Naast de foto's die in
dertijd in de "Praktische Raadgever" werden gepubliceerd vinden we enkele opnamen die nooit 
eerder in de openbaarheid verschenen. Voor iedere Notoliefhebber een must en voor gewone cac
tusliefhebbers aan te bevelen!
Bestellingen door storting van f  1 8.00 (incl. porto; voor leden van Internoto f  1 5,00 op gi- 
ronr. 1401427 t.n.v. J. Theunissen, Oud-Gastel.

L. Bercht



TIJDSCHRIFTEN

Lophophora jrg. 2 (1984)
nr 1. Korte beschrijving van Hamatocactus setispinus, Micranthocereus auri-azureus, Mam
millaria lenta, Frailea horstii en Austrocephalocereus
nr. 2. Korte aandacht voor HUdewintera en Mammillaria insularis, longiflora, louisae en napi
na.
nr. 3. Liekens gaat in op het verschijnsel zelfbestuiving. Korte beschrijvingen van Thrixanthoce- 
reus, Weingartia neumanniana, Lobivia westii, Parodia maassii en P. maxima. 
nr. 4. Korte aandacht voor Pilosocereus, Sulcorebutia lepida, Mammillaria pseudoperbella, 
Wilcoxia schmollii en Notocactus purpureus.
nr. 5. —
nr. 6. Aandacht voor Copiapoa, Arequipa spinosissima en A. erectocylindrica, Arrojadoa albi- 
flora en Arthrocereus campos-portoi. Eerste deel van het intussen alom bekende artikel van de 
werkgroep ABC.
nr. 7-8. Gestart wordt met een artikel over Hoya's Korte plantbeschrijvingen van Krainzia lon
giflora, Thelocactus flavidispinus, Pilocanthus paradinei en Utahia sileri. 
nr. 9. Aandacht voor Austrocephalocereus estevesii, A. purpureus, Discocactus albispinus 
en D. hartmannii Het artikel over Hoya's wordt vervolgd. Bleys begint met een artikel over Bra
ziliaanse zuilcactussen.
nr. 10. Het artikel over Hoya's wordt voortgezet. Korte plantbeschrijvingen van Escobaria rigi
da, E. runyonii, E. sandbergii en E. villardii.
nr. 11. Korte notities over Lobivia claeysiana, Gymnocalycium multiflorum, Neolloydia gran- 
diflora en Neoporteria nigrihorrida. Het artikel over Hoya wordt beëindigd, 
nr. 12. Korte beschrijvingen van Echinopsis arachnacantha, E. aurantiaca, E. aurea en E. ayo- 
payana. Informatie over de geslachten Austrocephalocereus, Azureocereus en Arrojadoa Ho- 
vens behandelt de kas en het kasklimaat.
L. Bercht

Cactus & Succulent Journal (56) 3, 1984
K. Newland verhaalt over een totempaal-cristaat (Lophocereus). M. Kymnach brengt Acantho- 
rhipsalis micrantha onder in een nieuw, door hem gecreëerd geslacht, t.w. Lymanbensonia, 
vernoemd naar de Amerikaanse botanicus Lyman Benson. C. Ostolaza vraagt aandacht voor Tri- 
chocereuspachanoi. In de beginnersrubriek van D. Grigsby wordt een aantal cactussen en vet
planten voorgesteld. J. Trager geeft een kort portret van een drietal cactussen en eveneens van 
een drietal vetplanten. C. Glass en R. Foster geven een beschrijving van het zaad van de onlangs 
ontdekte Mammillaria hernandezii Het blijkt dat dit plantje zelfs geënt bijzonder moeilijk te kwe
ken is, aldus deze schrijvers. I. Hoffmann is toe aan deel 3 van haar cactusjachtverhalen, ditmaal 
zich afspelend in Argentinië. Het reisverslag van A. Lau is inmiddels aan een jubileumnummer 
toe: nr. 25. Hij bevindt zich daarin in het land van de Chilenen. Nog een reisverslag en wel van C. 
Glass en R. Forster uit 1969 over hun Mexicaanse reis. M. Kymnach bespreekt Rhipsalis bre- 
vispina, een Peruaanse cactus. C. Fleming vraagt aandacht voor een aantal cactussoorten groei
end in de Dominicaanse Republiek. J. Mauseth is toe aan deel 8 over de anatomie van de cactus: 
de inwendige bouw van het plantelichaam.

Cactus & Succulent Journal (56), 4, 1984
C. Reiser presenteert een nieuwe Dudleya, t.w. D. alainae, gevonden in San Diego County, Cali- 
fornië, V.S.. Deze nieuwe soort vernoemde hij naar zijn dochter Alaina, omdat zij blond haar 
heeft en de plant gele bloemenl In de beginnersrubriek vraagt D. Grigsby aandacht voor het wa- 
tergeven van cactussen en vetplanten. Deel 2 van de Mexicaanse reisverhalen van het duo C. 
Glass en R. Forster is meer een droge opsomming van nummers met plaatsnamen. C. Glass en R. 
Foster behandelen in een volgend artikel een zestal planten in het kort, drie cactussen en drie 
vetplanten. Hetzelfde auteursduo behandelt ook nog een aantal Aloe's  en Agaven. Sedum cre
ticum, groeiend op Griekse eilanden, wordt door M. Kymnach voor het voetlicht gehaald. L. 
Bremer breidt het geslacht Coryphantha uit met een nieuwe soort: C. bernalensis, voorkomend 
bij Bernal in de staat Queretaro, Mexico. In deel 26 bevindt Lau zich nog steeds in Chili. R. Moran 
wijdt een vrij uitvoerig artikel aan Graptopetalum rusby ien G. occidentale Weer een nieuwbe- 
schrijving en wel door M. Kymnach van Hylocereus escuintlensis, groeiend in Guatemala. Deel 
9 over de cactusanatomie van de hand van J. Mauseth gaat speciaal over de primaire en secun
daire groei.

Cactus & Succulent Journal (56) 5, 1984
J. Lavranos beschrijft een nieuwe soort en wel Pachycymbium lancasteri, gevonden in het Giy- 
anidistrict, Transvaal, Zuid-Afrika. In de beginnersrubriek van D. Grigsby wordt aandacht ge
vraagd voor meststoffen. J. Trager geeft een zestal korte plantportretten, als gebruikelijk van 3 
cactussen en 3 vetplanten. C. Glass en R. Foster geven een aantal wenken voor de cultuur van 
vetplanten en cactussen. V. Martin doet de filatelisten een plezier door een groot aantal "botani
sche" postzegels de revue te laten passeren. M. Kymnach vestigt de aandacht op Rhipsalis pa-
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ranganiensis Deel 1 O over de cactusanatomie van M. Mauseth handelt ditmaal over de bloem 
en de voortplantingsorganen. P. Downs ontdekte bij zijn Astrophytum een afwijkend bloeige- 
drag: bloemen tussen de ribben in plaats van er op. F. Campbell spreekt over de handel in cactus
sen en vetplanten conform de C.I.T.E.S.-regels. C. Glass en R. Foster zijn toe aan deel 3 over 
hun Mexicaanse vondsten.
C a ctu s  & Su ccu len t Jo urnal 56  (6) 198 4
R. en D. Sauleda openen dit nummer met aandacht te vragen voor een kamvorm van Echinoce- 
reus chloranthus R. May brengt de geelbedoornde vorm van Sderocactus polyancistrus voor 
het voetlicht. J . Trager geeft een zestal korte plantportretten in de vaste rubriek cactussen en 
andere succulenten voor de liefhebber. D. Grigsby besteedt aandacht aan het kopen van planten 
via verzendhuizen. J .  Mauseth is toe aan deel 1 1 van zijn artikelenreeks over de cactusanatomie; 
ditmaal gaat het weer lezenswaardige artikel over de cactusbloem. Cactusbloeistatistieken in een 
New Yorkse kas is een onderwerp van J . Mir. M. Hunter houdt zich bezig met Opuntia's af
komstig van de Galapagoseilanden. In deel 27 van zijn Zuidamerikaanse reisverslag bevindt Lau 
zich in Chili. C. Glass en R. Foster geven een ABC met betrekking tot het houden van cactusten
toonstellingen. De nieuwbeschrijving van Anacampseros lubbersii, aangetroffen ten oosten van 
Middelburg, Transvaal is afkomstig van N. Bleek. C. Glass en R. Forster zijn toe aan deel 4 van 
hun Mexicaans reisverslag, als gebruikelijk meestal een opsomming van vindplaatsnummers. 
Blijkens een daarbij afgebeelde foto vonden zij ook Mammillaria napina en liefst 4 uitgestoken 
planten zijn op dat plaatje te zien. Mij als lezer schokt zoiets enorm, zeker als men weet dat deze 
species op de vindplaats al praktisch is uitgeroeid.
Over het beoordelen van tentoonstellingen geeft G. Rowley zijn zienswijze. Tenslotte een verhel
derend artikel terzake van de pH van B. McCormick, waarbij hij op een duidelijke manier wil afre
kenen met enige fabeltjes t.a.v. kalk en magnesium in cactussubstraten.
C a ctu s & Su ccu lent Jo urnal 57 (1) 1985
Dit nummer is geheel, maar dan ook werkelijk geheel, gevuld met artikelen welke hoofdzakelijk 
uit de jaren dertig stammen. Persoonlijk vind ik dat sterk overdreven en zou het erop wijzen, 
dat de redactie niet voldoende over nieuwe copy zou beschikken. Toch zal ik daaruit enige 
artikelen opnoemen. Het geslacht Pterocactus door A. Houghton 11 929 I. Maughania insignis 
door N. Brown (1 931). Ferocactus rectispinus door H. Gates. Cactussen uit Neder-Californië 
doorW. Marshall 119331. E. Baxter behandelt het geslacht Echinocereus voor zover het in Cali- 
fornië voorkomt. J . Brown geeft notities over Haworthia's (1937 ). Voorts de nieuwbeschrijving 
van Mammillaria insularis door H. Gates uit 1 938 . Over enten gaat het bij O. Swan. Interessant 
is dat het hier handelt over het enten van kleine stukjes materiaal.

C a ctu s and Su ccu len t Jo u rn al 57 (2). 198 5
B. Parfitt vermeldt het bloeien van Opuntia chaffeyi. J .  Berry legt aan beginners de zin en bete
kenis van het botanische begrip geslacht uit. Ook voor de beginnende liefhebbers brengt D. 
Grisgby een artikel, handelend over de zuurgraad van de grond. In de vaste rubriek cactussen en 
vetplanten voor de liefhebber worden als gebruikelijk een drietal cactus- en een drietal vetplant- 
soorten voorgesteld. J .  Pilbeam houdt zich met enige Mammillaria's bezig. C. Ostolaza, L. Mitch 
en J .  King vragen aandacht voor Neoraimondia arequipensis var. roseiflora, een Peruaanse 
"bergbewoner” . Ch. Glass en R. Foster zijn toe aan deel 5 van hun Mexicaanse logboek, waarin 
zij als gebruikelijk hun vondsten registreren. J .  Lavranos geeft de nieuwbeschrijving van Aloë 
sheilae, een nieuwe soort gevonden in Saoedi-Arabië. G. Yatskievych houdt zich bezig met noti
ties omtrent de biologie van de Lennoaceae, een kleine, succulente familie van planten, die to
taal geen chlorofyl kennen en derhalve via hun wortelsysteem op andere planten parasiteren. 
Voorts is er de plantenaanbieding van het International Succulent Institute.
Theo Neutelings
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De Chileens-Peruaanse kustw oestijn  plantenecologisch  
beschouw d (II)

F. VANDENBROECK

De overgang van het regenrijke tropische kustgebied in Ecuador naar de 
woestijnzone in Peru verloopt op een abrupte wijze. Deze merkwaardige at
mosferische overgang heeft plaats op het punt waar het tropische oceaan
water uit het noorden op de machtige Humboldt-golfstroom botst (op zowat 
4° ten zuiden van de evenaar) en deze westwaarts doet uitwijken.
In dit noordelijke gebied van de woestijnzone komen als opvallende planten 
vertegenwoordigers voor van de geslachten Prosopis, Acacia en Capparis, 
struik- tot boomvormig uitgroeiende planten waarvan de diepe wortels vaak 
ondergrondse waterlagen bereiken. Het bladoppervlak van deze planten is 
ofwel sterk gereduceerd ofwel hard en lederachtig. In het gebied rond de 
stad Trujillo komt vooral Capparis angulata voor. Het zijn boomvormige 
planten met lederachtig blad en harde bolvormige vruchten, die tot aan de 
kruin zijn ondergestoven, zodat men niet aan de indruk ontkomt voor een 
duin te staan begroeid met wat struikgewas. Onder de Cactaceae vindt men 
vertegenwoordigers van de geslachten Haageocereus en MHa. De planten 
van het genus Haageocereus, die vaak half liggend in zandige bodem groei
en, moeten een dagelijkse strijd voeren om letterlijk de kop boven het zand 
te houden, waarbij weliswaar dient vermeld dat sterke westenwinden aan 
deze kusten niet talrijk voorkomen. Soorten die men hiér vindt zijn Haageo
cereus multangularis (Haw.) Ritt., H. limensis (S.-D.) Ritt., H. tenuis Ritt. 
en H. pacalaensis Backbg. De kleine Mila caespitosa Br. et R., de enige 
Mila-soort die tot in de nevelzone afdaalt, groeit op meer stenig terrein. 
Specifiek voor het gebied noordelijk van Lima en werkelijk sensationeel zijn 
de grote bestanden van Tillandsia's. De planten hebben zo goed als geen 
wortelsysteem en liggen als het ware gewoon op het zand, waarbij ze het 
noodzakelijke vocht en voedsel via het blad opnemen. De groeiplaatsen dui
ken onverwacht op en kunnen dan verscheidene vierkante kilometers 
woestijn omvatten. Doordat de groeitoppen zich steeds verder vernieuwen 
en vertakken en de oudere plantedelen afsterven, groeien de planten a.h.w. 
kruipend over het zand. Hierbij ontstaat meestal een lichte duinvorming 
doordat vooral de oudere plantedelen opgestoven zand vasthouden. De har
de, succulente bladeren bezitten een aantrekkelijke zilverachtige beharing 
die een bescherming biedt tegen fel zonlicht. Ze zijn speciaal toegerust voor 
de rechtstreekse opname van vocht en voedsel. Onder deze "woestijn- 
Tillandsia's'' onderscheidt men enkele soorten zoals Tillandsia purpurea, T. 
paleacea en T. latifolia Ten zuiden van Lima neemt het aantal kust- 
Tillandsia's snel af.
Het merkwaardigste botanische verschijnsel van deze dorre kustgebieden is 
wat plaatselijk "lorna" genoemd wordt. Een "lorna" is een op plaatsen met 
gunstige ecologische omstandigheden (veel nevel) kortstondige weelderige 
vegetatie van een grote verscheidenheid aan plantensoorten (met o.a. mos
sen en varens), waardoor a.h.w. weiden in de woestijn ontstaan. Een aantal 
van de in deze loma's voorkomende planten zijn aantrekkelijk bloeiende bol
gewassen. Loma's zijn seizoengebonden: ze kennen hun hoogtepunt in de 
maand september, het einde van de winterperiode, dus wanneer de winter- 
nevels hun meeste vocht hebben afgegeven.
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Haageocereus 
australis ten 
zuiden van Nazca 
(Zuid-Peru). De 
planten leveren een 
voortdurende strijd 
tegen het zand om 
te overleven.
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Ten zuiden van Lima wordt de woestijngordel in zijn geheel genomen steeds 
droger, naarmate men zuidelijker trekt. De toenemende droogte is vooral 
merkbaar aan het afnemen van het aantal bevloeiba're gebieden en de ver
mindering van het aantal nederzettingen. Doch ook hier blijft plantengroei 
binnen de nevelzone mogelijk. Het geslacht Haageocereus is hier voorname
lijk vertegenwoordigd door de soort H. australis Backbg., een plant met een 
kruipende groeiwijze, zwartbruine epidermis en zilverachtig grijze bedoor- 
ning. De soort komt over een relatief groot verspreidingsgebied voor en gaat 
zelfs over de Chileense grens. Bij het plaatsje Atico groeit de plant samen 
met de fijner en goudgeel bedoornde H. subtilispinus Ritt. Andere, in het 
gebied minder verspreide, soorten zijn H. decumbens (Vpl.) Backbg. en H. 
chalaensis Ritt.

Islaya 
bicolor 
ten zuiden 
van Nazca

Haageocereus 
australis 
ten zuiden 
van Chala 
(Zuid-Peru)



Tillandsia spec. ten noorden van 
Chimbote (Noord-Peru). De planten liggen 
wortelloos op de grond

Neoraimondia peruviana nabij Atico 
IZuid-Peru) met de typische dikke, viltige areolen

Islaya spec. nabij Chala Foto's van de schrijver

Een wel zeer kenmerkende plantengroep van de zuidelijke kustgebieden van 
Peru is het geslacht Islaya, een geslacht van bolvormige tot kort zuilvormige 
cactussen. Verschillende soorten werden beschreven, alhoewel het veelal 
moeilijk is de aparte species af te grenzen. Het gevolg hiervan is een tamelijk

253



onoverzichtelijke verwarring in de naamgeving en onenigheid onder de au
teurs. De planten groeien ter plaatse in een grof- tot fijnkorrelig zandig 
substraat met een soms groot gehalte aan gips, waardoor het substraat poe- 
derfijn kan worden en men er bij betreding tot 30 cm diep in zakt. Typisch is 
dat de planten meestal ietwat schuin afgewend van de wind groeien. Som
mige soorten, zoals Islaya maritima Ritt., komen tot praktisch vlak bij de 
branding voor. Andere soorten, zoals /. bicolor Akers et Buin., /. copiapoi- 
des Rauh et Backbg. en /. divaricatiflora Ritt., groeien verder weg van de 
kustlijn. De planten bezitten een vezelig, wijdvertakt, oppervlakkig wortel- 
systeem dat volledig is toegerust voor de opname van water in de oppervlak- 
telagen van het door nevels bevochtigde woestijnzand. Het verspreidingsge
bied van Islaya reikt van iets ten noorden van Chala in Zuid-Peru tot Pocon- 
chile in Noord-Chili, met als zuidelijkst verbreide soort /. krainziana Ritt. 
Uniek is wel het geval van Cylindropuntia tunicata (Lehm.) Backbg. et 
Knuth, een Noordamerikaanse cactussoort die ook in deze barre Zuidameri- 
kaanse gebieden is verdwaald geraakt. C. tunicata vormt in zijn streek van 
herkomst (noordelijk Mexico) grote weelderige bestanden en vertoont er zijn 
welbekende verraderlijk schitterende bedoorning. In de kustwoestijnen van 
Zuid-Amerika ontmoet men de planten als half ondergestoven zieltogende 
struikjes, nauwelijks herkenbaar. Aangenomen wordt dat deze soort, met 
behulp van zijn bedoorning voorzien van weerhaken en zijn licht afbreekbare 
leden, door dieren naar het Zuidamerikaanse continent is verspreid. Ritter 
wijst er op dat zich van deze plant in Zuid-Amerika reeds regionale variëtei
ten beginnen af te tekenen en besluit hieruit, gezien de tijdsduur die met de 
vorming van nieuwe variëteiten gemoeid is, dat het tijdstip van aankomst op 
het Zuidamerikaanse continent enkele duizenden jaren achter ons moet lig
gen.
Op enkele plaatsen daalt Neoraimondia peruviana (L.) Ritt., een karakte
ristieke zuilcactus van de hele westelijke Peruaanse Andeszone, af tot in de 
nevelzone. Normaal groeit deze plant op de Andeshellingen op hoogtes bo
ven de 1000 m. Bij Atico, aan de Zuidperuaanse kust, komt een populatie 
voor die afdaalt tot bij de branding. Deze planten werden door Rauh en Bac- 
keberg als aparte soort beschreven onder de naam N. aticensis. Het be
schrijven van deze planten als een eigen soort wordt echter aangevochten 
daar hiervoor geen geldige criteria aanwezig schijnen te zijn. Typisch is wel 
dat het hier om een duidelijk afgebakende, geïsoleerde populatie gaat even 
ten zuiden van de eerder vermelde plaats Atico.
Verder zuidelijk, voorbij Camane tot een goed stuk voorbij de Chileense 
grens, wordt de plantengroei uiterst gering. In het gebied van Arica en Iqui- 
que (Noord-Chili) komen enkele zeldzame exemplaren voor van de typisch 
Chileense cactusgenera Eulychnia en Pyrrhocactus (sensu Ritter), doch over 
het algemeen heeft men de indruk dat de plantengroei hier volledig moet 
wijken voor een allesvernietigende dorheid. Veelbetekenend is het feit dat de 
gemiddelde jaarlijkse neerslag rond Arica slechts 0,9 mm bedraagt. De bi
zarre vormen der gesteenten, de gelige pastelkleuren der zandvlakten en de 
wazige contouren der heuveltoppen vormen de enige landschapselementen. 
We bevinden ons hier in het meest extreme droogtegebied van de hele 
woestijngordel, een gebied dat het best bekend is onder naam Atacama- 
woestijn en dat doorloopt tot even ten zuiden van de stad Copiapo, waar de 
droogte afneemt. Het centrale Atacamagebied kent geen water of neerslag. 
Dit verklaart de aanwezigheid van rijke lagen van natriumnitraat of salpeter. 
Salpeter is namelijk zeer goed oplosbaar in water. Bij enige neerslag van be
tekenis zou van salpeterlagen nooit sprake zijn geweest. In deze streken
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vindt men dan ook talrijke sporen terug van de vooral in de eerste helft van 
onze eeuw bloeiende salpeterontginningen: uitgestrekte zones van omge
woelde woestijnbodem, verlaten nederzettingen en werkplaatsen (echte 
spooksteden) en, nogal luguber, de nog relatief intacte begraafplaatsen van 
de arbeiders. De havensteden van het gebied, zoals Iquique, Tocopilla, An- 
tofagasta en Taltal danken hun ontstaan aan de salpeterontginning. Slechts 
één rivier, de Rio Loa, slaagt er in deze woestijnzone te doorbreken en 
maakt hier en daar via irrigatie de vestiging mogelijk van kleine nederzettin
gen.

Van Akenstraat 66, 1850 Grimbergen (wordt vervolgd)

M esem b ryan th em aceae  (L)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

78. Mimetophytum L Bolus
(Afgeleid van het Griekse woord mimeomai = imiteren en phyton = plant, aanduidend dat de planten andere planten naboot-

Dit geslacht is zo nauw verwant aan Mitrophyllum  dat het tegenwoordig op
genomen is in dit geslacht. Ditzelfde geldt overigens ook voor het geslacht 
Conophyllum dat wij eerder bespraken. Mimetophytum  en Conophyllum 
dienen dus volgens de inzichten van verscheidene botanici beschouwd te 
worden als synoniem met Mitrophyllum. Dat wij toch Mimetophytum als een 
apart geslacht bespreken komt doordat we ons wat deze reeks betreft, 
nagenoeg geheel baseren op de inzichten van Fl. Herre, zoals hij die 
heeft vastgelegd in het voortreffelijke boek "The Genera of the Mesembryan
themaceae''.

Zaaddoos van Mime
tophytum crassifolium

Tek.: A. de Graaf 
naar een afbeelding 
in Herre,
The Genera of the 
Mesembryanthemaceae



Prof. Dr. G. Schwantes, ook niet de eerste de beste als het Mesems betreft, 
baseerde zijn indeling van de geslachten o.a. op de bouw van de vruchten. 
Indien u nu weet dat de bouw van de capsules van de geslachten Conophyl- 
lum en Mimetophytum op onderdelen afwijkt van die van Mitrophyllum en 
niet alle botanici aan deze, soms geringe verschillen evenveel waarde toe
kennen, begrijpt u ook meteen dat de geleerden het over het al of niet sa
menvoegen van deze geslachten niet gauw eens zullen zijn of worden. 
Mevrouw Dr. Louisa Bolus, weliswaar door velen beschouwd als een "split- 
ter”  (iemand die aan de hand van dikwijls zeer geringe verschillen, geneigd 
is nieuwe taxa op te stellen) was ook specialiste op het gebied der Mesem- 
bryanthemaceae en zoals u uit de auteursnaam achter de geslachtsnaam 
ziet, stelde zij het onderhavige geslacht op. Herre en ook Schwantes waren 
het kennelijk met haar zienswijze eens.
Een feit blijft evenwel dat in uiterlijk en bloembouw de 2 soorten uit het 
geslacht Mimetophytum niet verschillen van die van Mitrophyllum. Het ver
schil ligt in de aanwezigheid van een placentaknobbel in de zaaddoos. Deze 
ontbreekt zowel wij Mitrophyllum als bij Conophyllum.
Voor wat de behandeling van de planten betreft mogen wij u verwijzen 
naar de reeds besproken geslachten Conophyllum en Meyerophytum en 
het hierna volgende hoofdstuk Mitrophyllum.
De natuurlijke groeiplaatsen van alle drie geslachten liggen in een vrij beperkt 
gebied aan de kust van de Kaapprovincie bij de grens van Namibië, Richters- 
veld. Van de twee soorten, Mimetophytum crassifolium en M. parvifolium 
is erg weinig bekend. Jacobsen noemt als bloemkleur voor de laatstgenoem
de soort geel. Van de andere soort vermeldt hij dat de bloemkleur onbekend 
is. Afgaande op de aquarel van mej. Beatrice Carter in Herre's boek is die 
ook geel. Zaad- of plantaanbiedingen ziet men hoogst zelden. Vele jaren ge
leden bood Schenkel in zijn catalogus zaad aan van M. crassifolium, overi
gens met de foutieve geslachtsnaam Mimetophyllum.
Zoals hiervoor al opgemerkt, komt het uiterlijk van de planten van Mimeto
phytum geheel overeen met dat van Mitrophyllum. Bij het laatstgenoemde 
geslacht zullen enkele duidelijke afbeeldingen van de planten geplaatst wor
den. Daarom bij dit artikel slechts een afbeelding van de geopende zaad
doos, ontleend aan de tekening in Herre, "The Genera of the Mesembryan- 
themaceae". De plancentaknobbels zijn op de afbeelding goed zichtbaar als 
5 grote bollen. Duidelijkheidshalve zijn 4 hokdeksels niet aangegeven, zodat 
men de zaden als kleine bolietjes in de hokken kan zien liggen. Bij regen wor
den door de vallende regendruppels deze vliezige hokdeksels opzij gedrukt 
en de zaden kunnen dan uitspoelen. Om het al te snel uitstromen van de za
den te voorkomen dienen, naar men algemeen aanneemt, de placentaknob- 
bels. De teruggeslagen klepvleugels zijn langs de binnenranden van ieder 
paar a.h.w. gewimperd. Deze "w im pers" zijn geen versieringen, maar in 
werkelijkheid de zogenaamde zwellijsten, waarvan bij bevochtiging de cellen 
zich vergroten. Daardoor worden de klepvleugels gedwongen zich "als een 
bloem”  te openen.
Bij droogte krimpen na enige tijd de cellen weer en vouwen de klepvleugels 
zich wederom terug met de punten naar het centrum van de capsule. Deze 
is dan weer gesloten tot de volgende regenbui. Tussen de randen van de 
klepvleugels in de geopende doos ziet u de punten van de kelkbladeren.

Rotterdamseweg 88, 3 3 3 2  AK Zw ijndrecht 

Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Rebutia (Aylostera) w ahliana Rausch spec. nov.

W. RAUSCH

Simplex, globosa, ad 30 mm diametiens, clare-viridis, radice rapiformi parva; costis ca. 1 4, spi- 
raliter tortis, in gibberes 4-5 mm longos latosque dissolutis; areolis ovalibus, 1,5 mm longis, 
fusco-, postea griseo-tomentosis; aculeis marginalibus 3-4 paribus et 1 deorsum directo, divari
catis et subarcuatis, ad 8 mm longis, flavido-albis (corneo-coloratis), fusco-acuminatis, basi fus
ca incrassatis; aculeo centrali 0. Floribus 25 mm longis et 35 mm latis; ovario et receptaculo 
olivaceo-roseo, squamis fuscis, pilis et setis albis tecto; phyllis perigonii exterioribus rotundis, 
violaceo-roseis, phyllis perigonii interioribus rotundis, ad 8 mm latis, rubris; fauce 1 0 mm longa, 
7 mm eius cum stylo connata, alba; filamentis albis, stylo et stigmatibus (6) viridulo-albis. Fruc
tu globoso, 5 mm diametienti, violaceo-fusco, pilis et setis albis tecto. Seminibus Aylosterae 
modo, galeiformibus, hilo recto vel subobliquo, magno.
Patria: Bolivia, Tarija, Cuesta de Sama.
Typus: Rausch 654, depositus in Collectione Plantarum Succulentarum Municipali Turicensi, 
Helvetia.

Rebutia wahliana R 654 Foto: W . Rausch

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, bolvormig, tot 30 mm diameter, lichtgroen, met een 
kleine peenwortel.
Ribben circa 14, spiraalvormig, verdeeld in 4-5 mm lange en brede knob
bels. Areolen ovaal, 1,5 mm lang, eerst bedekt met bruin wolvilt, later ver
grijzend. Randdorens 3-4 paren en 1 naar beneden, spreidend en iets gebo
gen, tot 8 mm lang, geligwit (hoornkleurig) met bruine punt en een bruine, 
verdikte voet; middendorens geen.
Bloemen 25 mm lang en 35 mm breed; vruchtbeginsel en bloembuis
olijfkleurig-rose, bezet met bruine schubben, witte haren en borstels. Bui-
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Renmm r?n1dA violetrose; binnenste bloembladeren rond, tot
8 mm breed, .r° od .Keel 10 mm lang waarvan 7 mm vergroeid is met de 
stamper, wit. Meeldraden wit. Stamper en de 6 stempellobben groenachtig

borstelsbolvormi9' 5 mm diameter- violetbruin, bezet met witte haren en 

navel Z° a'S 31,6 Aylostera'S' helmvormig met een rechte of iets scheve, grote

Groeiplaats Cuesta de Sama, Departement Tarija Bolivia
JnhPec e£ T eld ° nder nummer Rausch 654 en gedeponeerd in de Stadti- 
sche Sukkulentensammlung van Zürich.

Al meer dan 1 0 jaar staat de thans beschreven Aylostera in mijn verzamelinq 
temidden van een tiental andere "Rebutia's" die ik meebracht uit Iscayachi 
tot een lust voor het oog van elke rechtgeaarde Rebutia-liefhebber. 
Vergelijkend onderzoek met bekende soorten en dan speciaal met het meer 
of minder identificeerbare materiaal van Ritter of diens beschrijvingen wees 
uit dat ze met identiek is met een reeds beschreven plant.
Rebut/a wah/iana valt vooral op door het contrast tussen haar lichtgroene 
epidermis en de breedronde, donkerrode bloembladeren. Ik benoem deze 
soort, die in de natuur zeer uniforme populaties vormt, naar de ijverige en 
nauwgezette Rebutia-verzamelaar Rainer Wahl.

Enzianweg 35, 1224 Wien-Aspern, Oostenrijk

Vertaling: L. Bercht

Het wel en wee van succulenten verzamelen

ANNEMIEKE VAN LING

7 sep tem ber
Voor mij en waarschijnlijk vele andere verzamelaars van cactussen en suc
culenten is de Nijmeegse cactusbeurs al jarenlang een must Niet alleen 
vanwege de goede organisatie, maar ook omdat het een zeer geschikte qe- 
egenheid is om nog aan het eind van het seizoen meer ruimte te maken 
voor pianten die naar binnen moeten. Bij mij gaat het wat dat betreft om de 
planten die van de broeibak naar de zolder moeten. Door de vele stekjes die 
ik van mijn correspondentievrienden heb gekregen en ook door mijn eigen 
gekweek is mijn ruimtenood nu wel erg nijpend geworden.
Gelukkig heb ik weer een goede plaats en is er een grote belangstelling voor 
mijn plantjes. Heel frappant vind ik zelfs dat ook nu weer een enkeling weet 
te vermelden een jaar eerder een plantje van me te hebben gekocht dat is 
gaan bloeien. Het lijkt er trouwens op dat Succulenta erg goed wordt qele- 
zen, want sommigen vragen me - als ze de vele foto's bij mijn plantjes zien - 
of ik misschien die "dagboekschrijfster" ben.
Zelf besteed ik deze dag nauwelijks iets aan planten. Enkele mooie Carallu- 
ma s die ik zie, laat ik staan met het idee: "Over een paar jaar als ik meer 
ruimte heb, koop ik dat allemaal". Vorig jaar was het overigens om een an-
?e" L rt!? ln uwaarom lk een bepaalde plant, een Edithco/ea grandis niet 
kocht. Ik heb namelijk al twee exemplaren van deze soort gehad, maar weet
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nog niet hoe ik haar goed kan houden. De eerste keer, toen ik spaarzaam 
water gaf, zag de plant er binnen een paar maanden uit alsof zij gewurgd 
was. Een jaar later, nadat ik een vrij grote plant had weten te bemachtigen, 
goot ik juist meer dan gewoonlijk, met als resultaat een uitstekende groei en 
zelfs een bloem. In de winter kreeg ik echter weer, ondanks de warme 
standplaats, dezelfde verwurgingsplekken te zien als voorbode van een ver
dere onherroepelijke aftakeling. En sindsdien heb ik wat Edithcolea grandis 
betreft de moed opgegeven. Totdat iemand mij precies kan vertellen wat de 
goede verzorging is.
Erg blij ben ik met een fraaie pentekening van een Discocactus, een van de 
vier die de afdeling Nijmegen van Succulenta 's middags verloot. In principe 
koop ik altijd al lootjes om mee te helpen de kosten van de dag te dekken, 
want de tafelhuur zelt-is erg laag. Voor deze extra verloting kopen mijn man 
en ik samen zelfs tien lootjes om enige kans te maken op een prijs: en geluk
kig met succes.

8 septem ber
Ook deze dag kan niet meer stuk. Als ik 's morgens in mijn broeibak kijk, zie ik 
dat mijn Stapelia comparabilis, die ik in 1981 als Succulentazaad onder de 
naam Stapelia mutabilis heb gezaaid, in bloei is. Tot mijn verbazing lijkt het 
er op het eerste gezicht op dat er twee bloemen aan zitten, terwijl er toch 
maar één grote knop was! En dan sta ik werkelijk paf. Het zijn twee bloemen 
boven elkaar, Waarvan de binnenste nog twee niet ontvouwde blaadjes 
heeft. Was ik maar iets eerder geweest, dan had ik de gehele binnenste 
knop nog op de buitenste bloem gezien, wat helemaal een spectaculair ge
zicht moet zijn geweest. Mijn man merkt in eerste instantie over dit biologi
sche wonder ongelovig en schamper op: "Huh, je hebt twee bloemen op el
kaar geplakt". Totdat ik hem ervan kan overtuigen dat dit nu mijn eerste zo
geheten "freak flower" is. Aan de bijkroon ervan is duidelijk te zien dat 
er iets mis is gegaan, want er zijn slechts drie coronaslippen. Toch is deze 
dubbele bloem verder vrij regelmatig van vorm, vooral doordat de blaadjes 
van de buitenste bloem precies tussen de lobben van de binnenste bloem 
zitten, 's Avonds fotografeer ik dit bijzondere exemplaar vanuit verschillende 
hoeken, waarna het keurig wordt opgeborgen in een doosje met speciaal 
drogend zand. Ik moet de bloem immers beslist voor later bewaren.

11 septem ber
Van mijn Stapelianthus madagascariensis kan ik na vandaag de soortnaam 
wel doorstrepen. Het petieterige langwerpige buisbloempje dat zich nu voor 
het eerst vertoont, lijkt meer op dat van een Stapelianthus decaryi. De 
blaadjes zijn echter puntiger en blijven rechtop staan. Het vlekkenpatroon 
doet wel aan S. madagascariensis denken.

1 7 septem ber
Als fervent verzamelaarster van Stapelieae kan ik me goed voorstellen dat ie
mand enthousiast wordt bij het zien van de vele prachtige bloemen die deze 
planten kunnen produceren. Het verbaast me dus niets dat een lezeres van 
Succulenta me opbelt om te vragen of ik haar stekken kan sturen. Blijkbaar 
werken mijn artikelen als een stukje propaganda voor het verzamelen van 
aasbloemen. Nu hoop ik wel dat beginners geen hoge verwachtingen 
koesteren over de geur van de bloemen, want die is omgekeerd evenredig 
aan de schoonheid ervan. Hoe moeten Stapelieae anders vliegen in de waan 
brengen dat zij een stukje aas zijn waarop vliege-eitjes kunnen worden ge-
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Links: Foto's van de schrijfster

Edithocelea grandis heeft een warme standplaats nodig en verlangt ’s zomers rijkelijk water. Maar hoe zij de winter- 
doorkomt is nog de vraag.

Rechts:
Net als Edithcolea grandis is helaas ook deze Trichocaulon meloforme dood gegaan, nadat zij jarenlang mijn " tro ts "  in de 
verzameling was. Haar bloei record: 350 bloempjes van half mei tot half oktober 1981.

legd! En dat in de hoop dat vliegen op deze manier net als bijen bestuivend 
werken. Voor ons verzamelaars is het daarbij wel zo gelukkig dat de piepklei-, 
ne maden direct sterven als zij uitkomen, omdat er in werkelijkheid helemaal 
geen voedsel voorhanden is.
Op cactusbeurzen hoor ik elk jaar weer van bezoekers hoe afgrijselijk die 
aasbloemen toch stinken! Welnu, ikzelf heb echt nog nooit meegemaakt dat 
de lucht op zolder of in de keuken niet te harden was. Zolang je maar niet 
met je neus boven de plant gaat staan om te ruiken wat voor "lekker par
fum " er toch van zo'n bijzondere bloem komt, blijft het verzamelen van aas
bloemen een prettige boeiende bezigheid.

26 septem ber
Terug van een EHBO-driedaagse ben ik nog net op tijd om mijn eerste 
bloempje van Huernia kennedyana te zien, dat al weer bezig is dicht te 
gaan. Ik ben dus helaas te laat om dit zeslobbige exemplaar te fotograferen. 
Mijn Huernia kennedyana bloeit pas vier jaar nadat ik haar heb gezaaid. Van
wege de zeer karakteristieke bolvormige stammetjes wist ik echter al dat ik de 
goede had.

(wordt vervolgd)
Wadenoijenlaan 373, 4006 AH Tiet
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Bergerocactus emoryi

ETIENNE LANSSENS

In februari 1 984 vond ik even ten zuiden van El Socoro in de Siërra de San 
Pedro Martir (in het noorden van Neder-Californië, Mexico) grote groepen 
geel bedoornde zuiltjes. Hier is ook de typevindplaats van Mammillaria loui- 
sae De gele zuiltjes deden op het eerste gezicht denken aan Haageocereus, 
maar dat was natuurlijk onmogelijk hier in Neder-Californië, daar dit geslacht 
in Peru thuishoort. We hadden gelukkig een veldgids van dit gebied meege
nomen en aan de hand daarvan konden we de plant vrij snel determineren 
als Bergerocactus emoryi. Voor mij en waarschijnlijk ook voor de anderen 
was het een grote onbekende. Hij komt voornamelijk voor in Neder-Califor
nië, maar is ook te vinden op enkele plaatsen in de staat Californië (U.S.A.). 
Het is een struikvormige, rijk vertakte plant die grote groepen vormt. De ver
takkingen worden 60 tot 1 50 cm lang en de takken hebben een diameter 
van 3 a 6 cm. Ze bezitten 20 è 25 ribben. De areolen staan dicht op elkaar 
en zijn geel en viltig. De doornen zijn geel tot geelbruin en naaldvormig. De 1 
tot 4 middendoornen zijn iets krachtiger dan de randdoornen en 3 a 4 cm 
lang. De bloemen zijn citroengeel, de bloembuis is zeer kort, beschubd, vle
zig en geel bedoornd. De vruchten zijn rood, geel bedoornd en bolvormig. 
Wanneer ze rijp zijn barsten ze open; ze bevatten vrij veel zaden. Deze zijn 
zwart en vormen een welkome afwisseling op het menu van woestijnvogels 
en knaagdieren. Bergerocactus emoryi bloeit in april/mei. Elke bloem is 
slechts gedurende één dag open. We vonden talrijke groepen, groeiend in 
zuiver wit fijn zand op enkele tientallen meters van de Stille Oceaan. Wan
neer de zon op deze planten schijnt, vertonen deze groepen een mooi flu
weelachtige schijn, vooral van op afstand gezien.
In de omgeving van El Rosario zouden kruisingen groeien van Bergerocac
tus em oryi en Pachycereus pringlei Deze natuurhybriden werden door Brit- 
ton en Rosé als Pachycereus o rcu ttii beschreven. Ook zouden er natuurhy
briden tussen Bergerocactus emoryi en M yrtillocactus cochal bestaan. Het 
was R. Moran die deze natuurhybriden opnieuw beschreef met als resultaat 
dat Myrtillocactus cochal x Bergerocactus emoryi de naam Myrtgerocactus 
kreeg en voor Pachycereus pringlei x Bergerocactus emoryi de naam Pach- 
gerocereus gekozen werd.

Bergerocactus
emoryi

Foto's van de 
schrijver
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Bergerocactus emoryi

Op de groeiplaats sterft B. emoryi van onderen af. Ze vallen om en op de bij
na afgestorven leden ontwikkelen zich jonge, gave scheuten. Wat ook opviel 
is dat de jonge scheuten eerst in de lengte groeien en dan pas in de breedte, 
wat op het eerste gezicht de indruk geeft dat de plant etioleert.
Het is in ieder geval een typische plant van Neder-Californië, die bij ons wei
nig of niet bekend is, maar die toch wel onze aandacht verdient.

Literatuur:
Die Cactaceae
Field Guide Plants of Baja California 
Kakteen an ihren Standorten

Bruggesteenweg 98, 8080 Ruiselede
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N ogm aals M am m illaria uniham ata
HERMAN KONINGSVELD

Neutelings heeft in het julinummer van Succulenta '84 (pp. 1 65-1 70) eer
herstel voor M. unihamata bepleit.
Wat was het geval? Eerder, in 1981 (Succulenta 60 , 1981,  p. 274) ,  had 
hij deze soort vereenzelvigd met M. carretii, daarbij vooral afgaand op de 
grote mammillaria-kenner Robert Craig. Inmiddels was hem echter geble
ken, dat dit onjuist was en een fout moet natuurlijk worden hersteld, vooral 
in de wildernis van de naamgeving van dit grote cactusgeslacht. Craig had in 
zijn "Mammillaria Handbook”  een blunder gemaakt (zo schreven Glass en 
Foster in 1 967)  toen hij M. unihamata identificeerde als M. carretii en Neu
telings had te zeer op hem vertrouwd.
Toen ik onlangs dit artikel nog weer eens las, viel me echter iets op wat ik 
graag eens aan Neutelings wil voorleggen.
Op een gegeven moment geeft hij Hunt en Pilbeam ervan langs, omdat ze 
niet naar Glass en Foster hebben geluisterd (zoals hij dat zelf in 1981 ook 
niet had gedaan). Welnu, dit verwijt verwonderde mij zeer, want wat doen 
Hunt en Pilbeam? Gooien ook zij M. unihamata en M. carretii weer op één 
hoop? Nee hoor, zij brengen - zij het met enige aarzeling - M. unihamata bij 
M. weingartiana onder. Zij doen dus heel iets anders dan wat Craig deed en 
dan wat Neutelings in 1981 deed. Mij lijkt die veeg uit de pan aan tiet adres 
van Hunt en Pilbeam dus niet terecht.
In het boek van Pilbeam kunnen we op pp. 1 38-1 39 de inderdaad geringe 
verschillen tussen M. unihamata en M. weingartiana lezen:

M . w e in g a rt ia n a : M . u n ih a m a ta :
Randdorens: 20-28 1 6-20
Kleur middendoren: geelbruin donkerroodbruin
Bloemkleur: bleek geelgroen crême-geel

Ik zou inderdaad zeggen, dat deze verschillen niet voldoende zijn om de 
twee als aparte soorten te beschouwen. Ik kan geen resultaten van eigen 
waarneming toevoegen, omdat ik geen M. unihamata bezit. Afgaande op de 
foto's van M. unihamata die aan Neutelings' artikel zijn toegevoegd, zou ik 
zeggen, dat het net zo goed om een M. weingartiana zou kunnen gaan. 
Maar dat is natuurlijk niet zo overtuigend.
Ook Topel aanvaardt deze samenvoeging van M. unihamata en M. weingar
tiana in zijn uitgebreide beschouwing over de kleinbloemige haakdoornigen 
(Stylothelae) in de Informationsbrief van de Oostduitse Mammillariaclub 
(Inf.brief 1 984,  p. 37).
Gaarne zou ik van Neutelings eens wat argumenten horen voor zijn stelling, 
dat ook de samenvoeging van M. unihamata met M. weingartiana onjuist is.
Ver/. Emmastraat 34 , 6 6 7 3  XD Andelst
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M am m illaria uniham ata en M. w eingartiana
Antwoord aan H. Koningsveld

In Succulenta 63 (7) beoogde ik hoofdzakelijk het onderscheid tussen Mam
millaria carretii en M. unihamata eens duidelijk naar voren te brengen en op 
grond daarvan meende en meen ik nog steeds dat we hier met 2 verschillen
de taxa te maken hebben. Ik achtte het verschil tussen M. unihamata ener
zijds en M. weingartiana anderzijds zo evident, dat ik in het raam van mijn 
verhaal daar niet nader op wilde ingaan.
Uiteraard heeft Herman Koningsveld desgevraagd er recht op te weten wat 
ik als wezenlijke verschillen zie tussen beide laatstgenoemde species.

Plantelichaam:

Wortelgestel:
Axillen:

Randdoorns:

Middendoorns:

Bloem:

Vrucht:

Zaad:

M. unihamata
Diameter ca. 3 cm 
Hoogte ca. 3 cm 
Dikke peenwortel 
Overwegend kaal, soms een 
beetje witte wol 
1 5-1 7, transparant,
3-5 mm lang
1, licht gebogen, donkerrood- 
bruin, omgebogen punt,
9-1 2 mm

tot 20 mm lang, tot 25 mmp, 
buitenste bloemdekbladen wit 
met paarsrode middenstreep, 
binnenste wit met helderroze 
middenstreep 
Bloeitijd in cultuur: 
half maart-half april 
Knotsvormig, donkerrood tot 
paarsachtig, weinig zaden 
bevattend, 1 5-20 mm lang 
Zwart, 1 ,5x1 ,2  mm

M. weingartiana
Diameter ca. 5 V4 cm 
Hoogte ca. 2 '/2 cm 
Alleen vezelige wortels 
Ca. 10 lange witte borstel
haren
Ca. 22, wit, 9-1 1 mm lang

Meestal 3, soms 2 of 4, rood- 
tot donkerbruin; 1 a 2, soms 
3, aan de punt omgebogen, 
soms niet volledig, tot 6 mm 
lang
tot 1 2 mm lang, tot 1 5 mm ©, 
buitenste bloemdekbladen wit 
met lichtbruinige middenstreep, 
binnenste crèmewit met soms 
onduidelijke lichtbruine midden
streep. Bloeitijd in cultuur: 
mei-september 
Langwerpig en smal, helder
rood, redelijk veel zaden 
bevattend, 25-30 mm lang 
Zwart, 1 ,0x0 ,8  mm

Deze waarnemingen zijn gedaan aan de hand van eigen cultuurexemplaren. 
Qua verzorging stelt M. unihamata veel hogere eisen dan M. weingartiana. 
De eerste rot vrij gemakkelijk af.
Bovenstaande verschillen zijn voor mij redelijk evident. Als men deze niet zou 
aannemen als zodanig, dan zou bij een logische doorzetting van die trend 
het genus Mammillaria nog maar weinig soorten overhouden. Ook ik heb To- 
pels samenvoeging gelezen (hoewel hij toch hetzelfde verschil in wortel
gestel onderschrijft!). Helaas is deze grote, Oostduitse Mammillariakenner 
overleden, zodat het voor mij geen zin had om op zijn posthuum gepubli
ceerd artikel te reageren.
De foto in Pilbeams boek stelt naar mijn bescheiden idee de echte M. uniha
mata voor en niet M. weingartiana. In Craigs boek is het omgekeerd, hoewel 
de afdruk vrij hard is. De foto in Backebergs Band V is een reproduktie van 
de originele afbeelding van Bödeker bij de nieuwbeschrijving van M. wein
gartiana.

Theo Neute/ings
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Ontdekkingsreizen in Europa (slot)

W. STERK

PIIMYA DE ROSA
Ten noorden van Blanes bestaat de Costa Brava grotendeels uit steile, uit 
zee oprijzende rotsen. Deze zijn op enkele plaatsen onderbroken door baai
en, die meestal gevormd zijn op piaatsen waar beken of rivieren in zee stro
men. Van deze beken is in de zomer niet veel terug te vinden, doordat ze dan 
droog staan. Op die plaatsen zijn dan prachtige stranden. Een daarvan is de 
Sta. Cristina baai, tussen Blanes en Lloret. Dicht bij deze baai ligt in een klein 
beschut dal de tuin Pinya de Rosa.
Deze door dr.ir. Fernando Rivière de Caralt vanaf 1 945 aangelegde botani
sche tuin bevat één van de grootste succulentenverzamelingen van Europa. 
Sinds enkele jaren is de tuin voor iedereen tegen een kleine vergoeding toe
gankelijk.

Pinya 
de Rosa
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Het gedeelte bij de ingang is toen met een groot aantal cactussen en andere 
succulenten in overzichtelijke perken beplant. In dit gedeelte van de tuin 
staan bij de meeste planten geen namen. Wel staan er nummers bij, die te
rug te vinden zijn in de nauwkeurig bijgehouden administratie. Daar staan, 
behalve de naam ook de herkomst en verdere bijzonderheden van de plant 
vermeld.
In het overige deel van de tuin staan de planten gerangschikt naar geslacht 
en zijn ze meestal ook voorzien van een naam. Zo geven de ongeveer 600 
soorten Opuntia's een goed overzicht van de vormenrijkdom die in deze 
groep bestaat. Ook de zuilvormige en bolvormige soorten zijn goed vertegen
woordigd. Enkele zijn in grote aantallen aangeplant, zoals een paar honderd 
exemplaren van Echinocactus grusonii, thans volwassen en in bloeibare 
staat. Ook de Agaven zijn goed vertegenwoordigd; hiervan staan er meestal 
wel enkele in bloei.
Wie de Aloë's wil zien bloeien, moet in het voorjaar een bezoek brengen. 
Enkele soorten bloeien echter al in de winter.
In de meestal afgesloten kassen staan ook kleinere soorten. Veel van deze 
kassen hebben één open kant, zodat de planten alleen beschermd zijn tegen 
regen en wind. Vriezen doet het hier bijna nooit, maar in de zomer kan het 
wel eens erg warm zijn.
De Aizoaceae {Mesems) staan bijna allemaal in onverwarmde bakken. 
Vooral het geslacht Conophytum is goed vertegenwoordigd. De meer 
struikvormige soorten vinden we overal in de tuin. De kruipende Drosanthe- 
mums bloeien bijna het hele jaar.
De stichter van deze unieke verzameling is o.a. geëerd door Backeberg die 
enkele cactussen naar hem vernoemde, zoals Opuntia rivieriana en Leu- 
costele rivierei.
Voor wie met een auto of bus komt is er bij de tuin een grote parkeerplaats. 
Vanaf de bushalte is het een kwartiertje lopen, grotendeels naar boven. Ook 
is het mogelijk met de boot van Blanes of Lloret naar de Sta. Cristina baai te 
gaan en verder te voet.
Omdat de nu 80-jarige eigenaar een groot deel van het jaar bij de tuin 
woont, is een deel niet toegankelijk. Ook dat is duidelijk aangegeven.

C O S T A  I LLOBERA
Dit park vinden we in Barcelona tegen de heuvel Montjuich, bij de haven. 
Het is 6 ha. groot en bevat bijna 1 000 soorten succulente planten. Zuilcac- 
tussen zoals Trichocereus spachianus en T. pachanoi, die veel liefhebbers 
alleen als onderstam kennen, bloeien daar volop. Alle soorten die hier groei
en in dit bestek opnoemen kan niet. Zeer opvallend is Neobuxbaumia poly- 
lopha, die zeer langdurig bloeit met donkerrode bloemen. De planten vor
men een waar cactuswoud in dit park.
Ook veel andere succulenten, zoals de grote Afrikaanse Euphorbia's zien we 
hier met bloemen en vruchten.
Ook wat kleinere soorten zoals Astrophytums en Mammillaria's vinden we 
hier, evenals bloeiende Ferocactus- en Echinocactus-soorien. De bedoor- 
ning van de planten is schitterend.
Het park is onder leiding van Juan Panella Bonastre, een van de oprichters 
van het I.O.S., aangelegd. Het is een openbaar park van de gemeente. Een 
groot deel van de planten is uit Frankrijk en Italië ingevoerd. Voor 1 970 kon 
iets dergelijks nog tot stand komen. De toen nog lage loon- en transport- 

. kosten waren zeker in Spanje nog wel te betalen. Gelukkig heeft men het 
toen aangeplant, zodat we nu van de buitengewoon fraaie aanleg kunnen
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genieten. Brede paden maken het park overal toegankelijk. Het gunstige kli
maat zorgt voor een uitstekende groei.
De afwisseling in de beplanting maakt dit park tot iets dat we nergens anders 
in Europa aantreffen.
De meeste planten zijn van een naam voorzien, iets dat we in parken zelden 
zo zien. Tot nu toe heeft de gemeente Barcelona het geheel goed verzorgd, 
onder leiding van de ontwerper.
Het park is het hele jaar de moeite waard. De bloeiende Yucca's, Agaven  en 
A loë 's  worden afgewisseld met bonte Mesems in veel soorten. De grote 
palmen geven het totaal een exotisch aanzien.
Wie Barcelona bezoekt mag dit park zeker niet overslaan, al vond ik het in 
geen enkele gids van de stad aanbevolen.
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Park te Blanes: na de vorst; mei 1985

De tuinen in Spanje na de strenge w in ter van 1 9 84 /19 8 5

W. STERK
Door de langdurige en voor Spanje strenge vorst, waarbij in januari ook nog 
flink sneeuw viel, is er grote schade ontstaan aan de tuinen in Blanes en Bar- 
celona.
De Aloë's zijn bijna allemaal afgevroren. Enkele soorten zoals Aloë arbores- 
cens en de hybride 'spinosissima' zijn weer uitgelopen. De grotere soorten, 
zoals Aloe ferox zijn merendeels dood. Veel soorten zijn helemaal verdwe
nen. Ook de Euphorbia's zijn dood op enkele soorten na, zoals Euphorbia re- 
sinifera. De grote boom- en struikvormige soorten zullen weer moeten wor
den aangeplant; het zal nog jaren duren, voordat ze er weer als boom of 
struik uitzien.
De meeste Agaven hebben weinig geleden. In september stonden er al 
weer verschillende in bloei.
Ook de meeste cactussen zijn er vrij goed afgekomen. Wel hebben enkele 
grotere soorten bevroren koppen opgelopen, zodat het een paar jaar zal 
duren voor de wonden en lidtekens zo vergroeid zijn dat het niet meer op
valt.
Ook niet-succulente bomen en struiken hebben flinke schade opgelopen. 
Een van de ernstigste verliezen voor Marimurtra in Blanes is het doodvrie- 
zen van de grote driestammige Dracaena.
Ook veel Eucalyptusbomen -hebben dode takken. Enkele zeer oude exempla
ren moeten, omdat ze daardoor een gevaar opleveren, worden gerooid. Ook 
de mimosa's hebben veel geleden.
Omdat al in het voorjaar begonnen is met het opruimen van de dode planten 
en het inplanten van nieuwe, zal de bezoeker die de tuinen niet goed kent er 
niet zo heel veel van merken.
Door veel eenjarigen op de plaats van de weggevallen Aloe's en Mesems te 
zetten, valt de schade minder op.
Toch zal het nog jaren duren, voor alle soorten die er eens stonden weer in 
volle glorie terug zijn. Door steeds stijgende kosten hebben botanische tuinen 
het toch al erg moeilijk. De hoge kosten van het herstel en de aankoop van 
verloren gegane soorten is dan ook een ernstige tegenvaller.
Wevestraat 89, 5 708 AE Helmond
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Harde cultuur met su cce s!
DIETER TAUBER

In 1950 begon ik mij te interesseren voor cactussen; mijn eerste plant was 
een bloeibare Echinopsis tubiflora. De eerste vijf jaar was mijn interesse nog 
niet zo groot, maar vanaf 1 955 verdiepte die zich snel en binnen korte tijd 
had ik een leuke verzameling met een groot aantal mooie planten bij elkaar. 
Ik probeerde, zoals vele van mijn toenmalige lotgenoten, verschillende ver- 
zorgingsmethoden, de ene met meer succes dan de andere.
Elke winter werd mijn met veel moeite opgebouwde verzameling door meer 
dan 100 verliezen uitgedund. Alle planten die in de winter doodgingen, 
stierven door onervarenheid mijnerzijds, tenminste dat veronderstelde ik. Ik 
kweekte echter op dezelfde manier als mijn vrienden en ten opzichte van en
kelen van hen onder veel gunstiger omstandigheden. Mijn kleine cactuskas 
bezat geen eigen verwarming; in de winter kreeg zij warme lucht vanuit een 
lager gelegen kas waarin ik orchideeën en bromelia's kweekte.
Ik besloot mijn cultuurmethode te wijzigen. De planten werden opgepot in 
aquariumgrind zonder toevoeging van turf of aarde en gezet in een bak met 
water. Tot eind oktober kregen ze water zonder dat ze daarvan schade on
dervonden. Vanaf die tijd liet ik ze droog staan. De overwintering bij tempe
raturen van rond het vriespunt verliep voorspoedig. In april kregen ze dan 
weer voor het eerst water. Soorten als Rebutia's en andere vroege bloeiers 
bloeien onder deze omstandigheden pas in juni/juli. Zaailingen overleefden 
de winter in het algemeen niet; ze verdroogden.
Na twee jaar de planten op deze wijze verzorgd te hebben, potte ik alle plan
ten weer op in gewone aarde en alles bloeide weer op de normale tijden, 
maar ook de verliezen in de winter waren weer als vanouds. Een buitenland
se vriend schonk me toen eens een paar mooie en deels ook zeldzame plan
ten die hij thuis in november nog een keer goed water had gegeven; deze 
planten overleefden de winter bij mij niet. De ergernis was natuurlijk groot 
en ik nam me voor in de komende herfst vroeger te stoppen met het geven 
van water. Vanaf eind september kregen de planten geen water meer en in 
die winter waren de verliezen (ca. 1 0) ondanks de kou in de kas klein.
In 1 963 plantte ik alle cactussen vrij uit in een tablet gevuld met een schrale 
maar mineraalrijke grond, gaf helemaal geen mest en goot alleen met ons 
harde leidingwater. Ik heb al die planten tot 1 972 steeds in hetzelfde 
substraat laten staan, niets verplant en ook niet bemest. Ik nam aan dat cac
tussen in de natuur ook geen meststoffen kregen. Zo bleven de planten bijna 
tien jaar staan en ik was verbaasd wat cactussen toch allemaal konden 
doorstaan. De planten groeiden zeer langzaam, men zou bijna geloven dat 
ze helemaal niet groeiden. Ze bezaten echter een prachtige bedoorning die 
niet onderdeed voor die van importplanten en ze bloeiden goed. Ik kende 
planten uit andere verzamelingen die even oud waren maar wel 3 a 4 keer 
zo groot als de mijne. Ze bloeiden misschien rijker dan de mijne en zetten 
mogelijk beter vrucht, maar ik was tevreden met mijn planten.
Ik had intussen een grotere kas gebouwd en had uit bijna elk geslacht een 
aantal soorten, uitgezonderd Opuntia's en Cereussen. Bij elkaar waren het 
zo'n 3000 planten. Alle hadden een prachtig uiterlijk dat bewondering 
opriep bij kennissen. Een en ander had duidelijk te maken met het feit dat de 
planten tussen begin september en eind maart geen water kregen, terwijl in 
de winter de temperatuur in de kas rond het vriespunt schommelde. On
danks die lage temperaturen had ik geen verliezen.
Eens had ik in de herfst een aantal planten, die wel in het omschreven
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Echinomastus intertextus Rechtsboven:
var. dasyacanthus Islaya pauci spina

Rechts: Mammillaria tetrancistra

Foto's van de schrijver

substraat stonden maar dan in potten en tijdens de zomer in de tuin hun plek 
hadden, vergeten binnen te halen. Deze kregen in november vorst maar on
dervonden daarvan geen schade uitgezonderd enkele bruine vlekken.
Het is altijd spijtig, als planten om welke reden dan ook doodgaan, maar met 
de geringe verliezen die na het overgaan op dit substraat optraden, kon ik 
best tevreden zijn. Zelfs als gevoelig bekend staande soorten doorstonden 
mijn cultuurmethode. Enige bemesting heb ik later ook wel toegepast. In het 
begin wilde ik echter veel planten op een klein oppervlak kwijt kunnen en bij 
een al te voorspoedige groei zou ik spoedig plaatsgebrek hebben. Als ik toch 
potten gebruikte, o.a. als ik die planten 's zomers buiten wilde zetten, gebruik
te ik stenen potten. Die hebben het voordeel dat het substraat in de herfst 
sneller uitdroogt dan in de tegenwoordige plastic potten.
In 1 973 heb ik bijna mijn gehele verzameling van de hand gedaan en heb 
me meer toegelegd op orchideeën en bromelia's. Rhipsalis en verwante 
soorten hield ik wel aan; zij overwinterden echter bij +6°C.  Intussen heb 
ik toch weer een kleine verzameling opgebouwd, voornamelijk bestaande uit 
Noto's, Gymno's, Rebutia's, Aylostera's en Lobivia's. De planten onder
gaan dezelfde cultuurmethode als die van ruim 20 jaar geleden.
In de afgelopen winter ' 84/ ' 85 had ik ook op andere wijze plezier van die cui- 
tuurmethode. Door bevriezing raakte de verwarming defekt en voor de ka- 
potgesprongen onderdelen kon ik geen vervanging krijgen. Met een klein 
electrisch kacheltje hield ik de kou nog enigszins in toom. Bij het opmaken 
van de balans na de winter kon ik constateren dat ik de winter goed was 
doorgekomen dank zij die harde planten.
Natuurlijk verblijven de zaailingen van Melo's, Disco's en Uebelmannia's tij
dens de winter in huis. Daarvoor is mijn cultuurmethode te hard.
Schillerstraat 19. 5105 Vieselbach. DDR Vert.: L. Berchl
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BOEKBESPREKING

Sulcorebutia and W eingartia, a Collector s Guide
door John Pilbeam, 144 pag. met harde kaft, 25x18,5 cm, 285 zwart/wit foto's en 104 
kleurenfoto's. Uitgeverij Batsford, Londen, prijs £ 25,-- ISBN 0 7134 4672 2.

Het boek geeft een overzicht van alle namen die in de literatuur genoemd zijn met betrekking 
tot de geslachten Sulcorebutia en Weingartia. Bij vrijwel alle namen staan nadere gegevens. 
Het boek begint met een hoofdstuk over de cultuur. Dit is vrij algemeen en nauwelijks toe
gespitst op de hier behandelde soorten; de auteur stelt dan ook in zijn inleidende woorden dat 
deze soorten geen specifieke problemen kennen uitgezonderd de lage kiemcijfers voor handels
zaad van Sulcorebutia's.
Het hoofdstuk over klassificatie, groeigebieden en soortenlijst is uitermate zwak. Alhoewel aan
gegeven wordt dat Sulcorebutia, Weingartia (en Cinnabarinea) verwant zijn en door sommigen 
anders zijn geklassificeerd, zegt de auteur alleen dat hij Sulcorebutia en Weingartia als aparte 
geslachten ziet, waarbij Weingartia onderverdeeld kan worden in twee ondergeslachten. Om
schrijvingen van geslachtskenmerken worden niet gegeven. Ook een zo broodnodige determi- 
natiesleutel voor de onderhavige soorten ontbreekt, maar het zal waarschijnlijk haast ondoen
lijk zijn voor beide geslachten goede sleutels te ontwerpen.
De volgende 7 pagina's geven een opsomming van veldnummers met betrekking tot Sulcore
butia en Weingartia. De 2 pagina's met REM-foto's hebben geen enkele waarde zoals ze hier 
zijn weergegeven.
Het grootste en belangrijkste gedeelte van het boek omvat de opsomming en beschrijving van 
de soorten. Het geslacht Sulcorebutia beslaat 68 pag. en het geslacht Weingartia 28 pag. Al
hoewel niet gecontroleerd is of alle soortnamen, synoniemen, nom. prov., nom. nud., nieuwe 
combinaties etc. opgenomen zijn, geeft het wel de indruk van volledigheid (dat het boek up-to- 
date is blijkt wel uit de inleiding van het boek waar de twee nieuwbeschrijvingen van W. 
Rausch in Succulenta, juni en juli 1985 nog genoemd worden te zamen met enig commen
taar). Bij elke naam staat een goede literatuurverwijzing. Van de erkende soorten worden 
plantkarakteristieken gegeven. Het commentaar beperkt zich merendeels tot literatuurgege
vens. Van zeer veel planten zijn foto's afgebeeld, daaronder zeer veel nabij-opnamen van de 
doornpatronen. De informatieve waarde van de foto's is bijzonder groot, de weergave-kwaliteit 
van de zwart/wit foto's is matig. De kleurenfoto's zijn goed.
Het boek is zeer de moeite waard voor de liefhebbers die zich min of meer gespecialiseerd heb
ben in deze geslachten of anderszins interesse hebben in deze planten.
Als u het boek voor 1 februari 1 986 rechtstreeks bij de uitgever bestelt en daarbij vermeldt dat 
u lid van Succulenta bent dan kunt u gebruik maken van de gereduceerde prijs van £ 2 0 ,-. De 
uitgever is Batsford Ltd, 4 Fitzhardinge Street, London W1H OAH, Engeland, gironummer 
512 9559 (Britse giro).

Botanische tuinen in Nederland
Kalender 1 986, uitgave van Ciba farmaca, Arnhem, formaat 56 x 44 cm, prijs f  1 2,50. 
Deze fantastisch mooi uitgevoerde kalender presenteert per maand/blad een aantal foto's geno
men in botanische tuinen in Nederland. In totaal bevat de kalender 51 grote kleurenafbeeldin
gen, die elk voor zich typische aspecten of bijzonderheden van een tuin in beeld brengen. De be
geleidende tekst geeft een voldoende uitleg bij de foto's. Op het achterblad staan nadere gege
vens over de tuinen. De betreffende 1 2 tuinen die in beeld gebracht zijn, zijn: Arboretum Trom
penburg, Hortus RU Leiden, Botanische tuinen LH Wageningen, Arboretum Poort-Bulten, Jo- 
chum Hof, Hortus De Wolf (RU Groningen), Botanische tuin van Terwinselen, Hortus UvA, Arbo
retum en Pinetum Schovenhorst, Cantonspark, Pinetum Blijdenstein en Von Gimborn Arbore
tum. De uitgevende firma biedt de kalender tegen de bovenstaande (kost)prijs aan. Hij is verkrijg
baar in de genoemde botanische tuinen.
Ik wil een ieder die interesse heeft in de flora in zijn algemeenheid deze kalender aanbevelen en zij 
die deze algemene interesse nog niet hebben moeten hem beslist kopen.

L. Bercht

Bestuur en Redactie wensen u 
prettige feestdagen 

en een succesvol succulentenjaar 
1 9  8 6

271



TIJD SC H R IFT EN

Piante grasse jrg. 4 nr. 4 (1984)
Korte aandacht voor het geslacht Parodia inclusief een schemakaart. Novelli en Meregalli gaan in 
op het belang van de groeiplaatsgegevens van verzameld materiaal.
24 van de 36 pagina's die dit nummer telt, worden gevuld door Battaia en Zanovello met dat 
wat zij allemaal gezien hebben in Mexico. Het artikel is verluchtigd met 61 zwart/wit foto's van 
helaas matige reproductiekwaliteit.
Piante grasse jrg. 5 nr. 1 (1985)
Dit gehele nummer van 60 pagina's is gewijd aan het geslacht Gymnocalycium Meregalli, de 
auteur, behandelt eerst een stukje geschiedenis, de klassificatie binnen het geslacht, de morfolo
gie en de cultuur. Alle soortnamen worden vermeld (35 pag.) te zamen met een korte plantbe
schrijving. In het laatste gedeelte worden de zaadsecties beschreven en afgesloten wordt met 
verschillende veldnummerlijsten.
Piante grasse jrg. 5 nr. 2 (1985)
Op grond van literatuuronderzoek concludeert Lodi dat Cissus quadrangularis - een bekende 
plant in kuituur - C. quadrangulus moet heten en dat C. cactiformis een ander species is. 
Battaia en Zanovello geven het tweede deel van het verslag van hun reis door Mexico, waarbij voor
al de nadruk ligt op Turbinicarpus maar ook Ariocarpus en andere cactussen worden opgevoerd. 
Sacchi vertelt over zijn ervaringen met TiHandsia's Costanzo bespreekt het geslacht Pyrrhocac- 
tus

The Aloë, Cactus and Succulent Society of Zimbabwe, Quarterly Newsletter.
Nr. 58 Een artikel over de vogels die de deelnemers ontdekten tijdens de verenigingsreis door 
Kenia.
Nr. 59. Een artikel handelt over de succulente soorten in het gebied ten zuiden van Hot Springs 
nabij Chikwizi Quarry.
Tips worden gegeven voor het conserveren van plantmateriaal voor herbariumdoeleinden. Popiel 
geeft een verslag van zijn bezoek aan de Saffron Walden Farm bij Mcllwaine. Afgedrukt staat een 
vraaggesprek met de directeur botanische tuinen van Zuid-Afrika. Zaadlijst.

Kaktusy jrg. 21 nr. 1 (1985)
Slaba bespreekt het geslacht Oroya en brengt het aantal soorten tot drie terug, waarbij de 
meeste vroegere soorten tot variëteit van O. peruviana, O. borchersii en O. subocculta worden 
gedegradeerd.
Sida geeft een beschrijving van Wigginsia giadiata KK 122. Riha en Subik stellen Mammillaria 
herrerae voor, Schütz bespreekt Gymnocalycium valnicekianum (var. polycentralis) en Slaba 
beschouwt Mammillaria pennispinosa Vegner gaat in op de historische klimatologie van de 
westkust van Zuid-Amerika en de invloed daarvan op de variabiliteit der daar groeiende cactus
sen. Riha en Subik sluiten dit nummer af met het probleem Euphorbia obesa vs. E. symetrica

Kaktusy jrg. 21 nr. 2 (1985)
Slaba bespreekt Gymnocalycium chiquitanum en ziet een verwantschap met G. damsii (m.i. 
volkomen fout!). Riha en Subik beschouwen de natuurlijke overlevingskansen van Turbinicarpus 
schmiedickeanus nabij Miquihuana (Mex ). Slaba beëindigt zijn artikel over het geslacht Oroya 
Mazel vraagt zich af wat Melocactus litoralis is. Slaba stelt het geslacht Graptopetalum voor en 
in 't bijzonder G. filiferum'Vegner had ook nog een vervolg op zijn klimatologische beschouwin
gen ten aanzien van de Zuidamerikaanse westkust.
Schütz graaft in de historie van Notocactus mueller-melchersii.
L. Bercht
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INDEX PLANTNAMEN
Vetgedrukte bladnummers verwijzen (voorts) naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae, comb. novae etc. voor.

A. Cactussen
Arequipa erectocylindrica, 122, 123

—  hempeliana, 1 22
— rettigii, 122, 123, 124

—  spinosissima, 1 2 2 
Ariocarpus scapharostrus, 139 
Arthrocereus rondianus, 3 
Astrophytum asterias, 138

— capricorne, 190 
Bergerocactus emoryi, 261, 262 
Brasilicactus graessneri, 26

— haselbergii, 25, 26, 27 
Browningia candelaris, 125 
Cereus peruvianus, 138, 198, 210

—  pitahaya, 1 50
—  stans, 1 50

Cleistocactus vulpis-cauda, 33 
Copiapoa cinerea var. albispina, 249 
Corryocactus aureus, 123, 124, 125 

- brevistylus, 123, 124 
Coryphantha radians, 50 
Cumulopuntia berteri, 147, 148

—  multiareolata, 147 
Cylindropuntia tunicata, 2 54 
Discocactus flavispinus, 112, 113, 114,

1 58
—  heptacanthus, 114, 158
— melanochlorus, 155, 156, 1 57, 

158
Disocactus biformis, 1 34

— horichii, 133, 134, 135 
Echinocactus grusonii, 5, 266 
Echinocereus amoenus, 1 4

—  bristolii, 108
—  dasyacanthus, 1 4
—  engelmannii, 5
—  knippelianus, 1 4
—  luteus, 1 1
— ochoterenae, 11, 12, 13

—  pectinatus, 1 4
—  pulchellus, 1 4
—  strobiliformis, 14, 110
—  sciurus, 1 4
— subinermis, 11, 12, 14

—  subterraneus, 1 4
— tayopensis, 12, 13, 108, 109

—  weinbergii, 1 4
Echinofossulocactus grandicornus, 50 
Echinomastus intertextus, 270 
Echinopsis tubiflora, 269 
Escobaria dasyacantha, 202

gigantea, 201, 202, 203
—  strobiliformis, 202
—  tuberculosa, 202
—  variecolor, 202

Ferocactus diguetii, 215, 216
—  latispinus, 50

Gymnocalycium alboareolatum , 213,
214

—  baldianum, 1 62
—  bozsingianum, 1 61
—  bruchii, 1 80
—  buenekeri, 1 80
—  calochlorum, 66
—  castellanosii, 161 

erinaceum , 64, 65, 66
—  ferox, 1 59
—  fleischerianum, 162
—  horstii, 1 80
— hybopleurum, 1 59, 160, 161

—  kurtzianum, 1 62
—  mesopotamicum, 1 80
—  monvillei, 179, 180
—  mostii, 1 62
— multiflorum, 66, 139, 179, 180, 

181, 182
—  paraguayense, 162
—  saglione var. rubrispinum, 5
—  schuetzianum, 161 

Haageocereus australis, 251, 252
—  chalaensis, 251
—  decumbens, 251
—  limensis, 250
— multangularis, 250, 251

—  pacalaensis, 250 
platinospinus, 147, 148

—  subtilis, 251
—  tenuis, 250 

Fleliocereus speciosus, 83
X Heliochia vandesii 'Ackermann', 83 
Islaya copiapoides, 254

—  divaricatifolia, 254
—  krainziana, 254
—  maritima, 254
— paucispina, 270 

Leucosthele rivierei, 266 
Lobivia akersii, 20

—  incuiensis, 20
—  mistiensis, 1 50
—  pampana, 1 50
- tegeleriana, 1 9, 20 

Mammillaria albicans, 18, 115, 116, 168
—  angelensis, 1 5 , 1 6

armillata, 16, 17, 18, 81, 115,
215

— baumii, 231, 232, 233 
baum ii var. radiaissim a, 231, 
232, 233

— blossfeldiana, 38, 67, 81, 82, 83
—  bombycina, 51, 53



-  boolii, 43, 44 136, 1 68, 169  
1 70

— bullardiana, 68, 81, 82
— capensis, 16, 17, 81, 82

— carretii, 263
— ceralboa, 17, 18, 215, 216, 217
— dioica, 15, 16, 17, 18, 168
— dioica fa. incerta (n.pr.), 18
— dioica fa. phitauiana (n.pr.l, 16
— dioica fa. verhaertiana (n.pr.l, 1 5
— dioica var. armillata (n.pr.l, 17
— dioica var. capensis (n.pr.l, 17
— fraileana, 115, 116

— goodridgii, 38, 67, 68, 82, 11 5, 
1 68

— hertrichiana, 110
— hutchinsoniana, 67, 6 8 , 81, 82
— insularis, 135, 136, 169
— longiflora, 36
— longimamma, 231
— lousae, 38, 67, 68 82, 261

— mainiae, 168, 189, 190
— mazatlanensis, 1 68
— microcarpa, 1 68
— multidigitata, 36
— neopalmeri, 36, 37, 117

— phitauiana, 1 5 ,1 6
— radiaissima, 231, 232, 233
— saboae fa. haudeana, 109, 110
— schumannii, 135, 136, 168, 169
— shurlyana, 81, 82, 83

— slevinii, 117, 217
— (species) 50, 51, 52, 53

— spinosissima, 1 5
— tetrancistra, 270
— thornberi, 168, 188, 189

— unihamata, 263, 264
— verhaertiana, 1 5 ,1 6
— weingartiana, 263, 264
— yaquensis, 168, 188, 189  

Melocactus amethystinus, 209
— aracutuensis (n.n.l, 40
— arcuatispinus (HU424), 8, 9
— axiniphorus (HU450I, 127, 128, 

209
— azulensis, 241
— azureus, 127
— canescens, 61, 1 27, 209
— canescens var. montealtoi, 61
— concinnus, 1 27
— conoideus, 127, 209
— deinacanthus, 209
— depressus, 241
— ernestii, 39, 209
— florschuetzianus, 209 

grisoleoviridis, 7, 8
— helvolilanatus (HU444), 40

— inconcinnus, 40, 209
— lensselinkianus, 7

-  longicarpus (HU 149), 39, 209
-  longispinus (HU435I, 41, 209
-  macrodiscus, 57, 58 59 60

61, 209
-  macrodiscus var. minor, 60
-  montanus, 205, 206, 207, 208, 

209
-  mulequensis, 60, 209
-  neomontanus, 205, 206, 207, 

208, 209
-  neryi, 241
-  pachyacanthus (HU407), 8, 9
-  permutabilis (n.n.l, 40

-  peruvianus, 148
-  rubrisaetosus (HU 1 37), 127
-  securituberculatus (HU446), 1 27
-  (speciesl HU153A, 9
-  (species) HU407A, 8 , 9
-  (species) HU422 8 9

-  (species) HU423, 9
-  (species) HU436, 41
-  (species) HU445, 41
-  (species) HU463, 127, 129
-  (species) HU464, 1 27, 129
-  (species) HU465, 1 27, 128
-  (species) HU466, 127, 129

(species) HU468, 185
-  (species) HU468A, 185
-  (species) HU469, 185, 186
-  (species) HU470, 185, 186
-  (species) HU471, 1 85, 186
-  (species) HU473, 1 85, 186
-  (species) HU474, 240

-  (species) HU475, 240
-  (species) HU478, 240, 241
-  (species) HU480, 240, 241
-  (species) HU481, 241
-  (speciesl HU483, 241

-  (species) HU532, 209
-  (species) HU537, 209
-  warasii (HU456), 1 27, 128
-  zehntneri (HUI 61), 41, 139 

Micranthocereus flavïflorus, 1 30
-  uilianus, 1 30
-  violaciflorus, 127 

Mila caespitosa, 250 
Myrtillocactus cochal, 261 
Neoraimondia aticensis, 254

-  peruviana, 121, 148, 149, 253, 
254

-  polylopha, 266 
Nopalxochia phyllantoides, 83 
Notocactus brederooianus 84, 85, 86,

87
-  linkii, 228
-  ottonis, 228
- stockingeri, 225, 226, 227,

228, 229
— tabularis, 86



Opuntia rivieriana, 266 
Pachycereus pringlei, 21 5 , 216, 261 
Parodia malyana, 1 78

- microsperma, 178
- minima, 177, 1 78 , 230 

minuscula 230
-  punae, 1 32 

Pfeiffera erecta, 45, 46
-  gibberosperma (n.n.), 46

-  gracilis, 46
-  ianthothele, 45 , 46
-  ianthothele var. boliviana, 47
-  ianthothele var. tarijensis, 46, 47
- mataralensis, 46
- mataralensis var. floccosa, 46

-  multigona, 46 
Pilosocereus bradei, 3

-  chrysosthele, 3
- rosae, 1 , 3 , 4, 5
- saudadensis, 1 1 1 

Rebutia tabrisii, 101, 102
- fabrisii var. aureiflora, 97 

fabrisii var nana 101 102
- pulvinosa, 102 

wahliana 257 258
Rhipsalis platycarpa, 182, 183 
Roseocactus lloydii, 1 93 
Strombocactus disciformis, 138 
Strophocactus wittii, 239

Sulcorebutia arenacea, 74
cochabambina 145 146 147

— glomeriseta, 74
— krugeri, 77
- mentosa, 73, 77
-  minima, 1 52 , 1 53

-  purpurea, 132
- santiaginiensis, 1 33
- steinbachii, 74 , 76
- tuberculato-chrysantha, 74 

unguispina. 132 , 133
- verticillacantha, 74 , 76 77 

Tephrocactus alexanderi, 165, 167, 168
-  aoracanthus, 1 67
- aoracanthus var. paediophilus,

166 167
- articulatus, 164, 165, 166
-  articulatus var. oligacanthus, 1 64, 

1 66
-  halophilus, 1 68
- molinensis, 166 , 167

-  sphaericus, 147
-  weberi, 1 67
- weberi var. dispar, 167
- weberi var. setiger, 167 

Trichocereus pachanoi, 266
- spachianus, 266 

Weberbauerocereus fascicularis, 147
- seyboldianus, 1 47
- weberbaueri, 147, 148 

Wigginsia horstii, 20 , 21

N

/



B. O VERIGE S U C C U L E N T E N

Aeonium arboreum, 55
— barbatum, 55, 56

— caespitosum, 56
— castello-paivae, 90

— decorum, 90
— floribundum, 55
— goschiae, 90
— haworthii, 90
— lindeyi, 89
— saundersii, 89, 90
— sediflorum, 89, 90

— simsii, 56
— smithii, 56
— spathulatum, 56
— tabulaeforme, 55, 90

— variegatum, 90
— viscatum, 90 

Agave angustifolia, 9, 10
— sobilifera, 9, 10
— sisalana, 9, 10

Aichryson bethencourtianum, 99, 100
— dichitomum, 100

— x domesticum, 100
— punctatum, 100
— tabulaeforme, 1 00
— tortuosum, 99, 100 

Aloe abyssinica, 220
— arborescens, 268
— descoingsii, 21, 22

— elegans, 220
— ferox, 220 , 268

— perryi, 220
— succotrina, 220
— thompsoniae 88
— vera, 218,  219,  220, 221,  222

— vera var. chinensis, 220
— vera var. officinalis, 220  

Begonia erythrophylla, 191
— faestii, 191
— hydrocotylifolia, 191

— incana, 1 91
— leptotricha, 192
— natalensis, 191
— venosa, 191,  192 

Bulbine annula, 230
— caulescens, 230 

frutescens, 2 2 9  230
— latifolia, 230  

Caralluma europaea, 1 98 
Ceropegia woodii, 244 
Dischidia nummularia, 103

— ovata, 103
Dorotheanthus bellidiformis, 80 
Duvalia angustiloba, 1 70, 211,  212

— corderoyi, 1 70
— maculata, 170

— parviflora, 170
— reclinata, 174 

Duvaliandra dioscorides, 172 , 173 
Echeveria elegans, 1 8

— derenosa, 1 8
— derenbergii, 1 8 

Echidnopsis cereiformis, 1 98 
Edithcolea grandis, 258,  260  
Euphorbia flanaganii, 1 8

— grandicornis, 1 8
— hermentiana, 43
— lactea, 1 8
— loricata, 1 8
— regis-jubae, 218
— resinifera, 268 

trigona, 42, 43
— viguieri var. ankarafantsiensis, 1 8 

Frerea indica, 1 70, 1 95, 245 
Graptopetalum bellum, 1 10
Hoodia currorii, 1 39 
Hoya carnosa, 50

— globulosa, 103
— kerrii, 1 03
— keysii, 1 03

macgillivrayi, 1 02, 1 03, 1 04  1 05
— micrantha, 1 03
— serpens, 1 03
— uncinata, 49, 50 

Huernia aspera, 194,  21 1, 245
— boleana, 1 39, 1 74, 197, 1 98

— brevirostus, 1 38
— campanulata, 195,  197

— clavigera x maritima, 210
— concinna, 173,  1 96

— deflexa, 171
— distincta, 1 94
— hadhramautica, 211
— hallii, 210
— hislopii, 1 38
— hystrix, 174,  210
— ingeae, 21 0
— insignitiora, 194,  195
— keniensis, 1 98
— kennedyiana, 260
— levyi, 1 94
— longii, 244
— longituba, 1 94
— ocellata, 194,  197

— oculata, 21 1
— pendula, 139 

pillansii, 92, 138
— praestans, 244
— reticulata, 194,  244
— schneiderana, 212,  245
— thuretii, 245
— vogstii, 1 94



—  zebrina, 21 O 
Huerniopsis atrosanguinea, 90 
Jovibarba allionii, 31

-  hirta, 31
-  heuffelii, 31
-  heuffelii var. glabra, 32
-  heuffelii var. patens, 32
-  heuffelii var. reginae-amaliae, 32

-  sobolifera, 31 
Lampranthus spectabilis, 28 
Lithops otzeniana, 38, 39 
Luckhoffia beukmanii, 174 
Malephora herrei, 29

-  mollis, 27
Maughaniella luckhoffii, 54 , 55 
Mesembryanthemum crystallinum, 79 , 80, 

81
Mestoklema arboriforme, 126

-  macrorhizum, 125, 126
-  tuberosum, 125 

Meyerophytum meyeri, 187
-  meyeri var, holgatense, 187
-  microstigma, 187

-  primosii, 1 87 
- tinctum, 187

Micropterum herrei, 163 
Mimetophytum crassifolium, 255 , 256

-  parvifolium, 256 
Orbea ciliata, 173 , 196

-  variegata, 171, 196 , 198, 210, 
244, 245

Pachypodium geayi, 1 8
-  lealii ssp. saundersii, 1 8
-  rosulatum ssp. horombense, 1 8

Quaqua pillansii, 21 1 
Sanseviera deserti, 1 8

—  singularis, 1 8
-  trifasciata, 221 

Sedum fructescens, 1 8
—  oxypetalum, 1 8
—  torulosum, 1 8 

Sermpervivella alba, 30
Sempervivum andreanum, 203, 204, 205

—  ciliosum, 1 55
— x funckii, 1 39 140 1 41

-  kosarinii, 1 55 
macedonicum, 153, 154 . 1 55

-  marmoreum, 1 55
- octopodes, 153 . 155 

tectorum, 203, 204 , 205
- thompsonianum, 153, 154 , 155

—  wulfenii, 205 
Stapelia comparabilis, 1 96, 259

—  gigantea, 21 1
— maculosa, 194, 196
— mutabilis, 211, 259

—  nobilis, 21 1
—  revoluta, 171 

Stapelianthus decaryi, 259
— madagascariensis, 259

—  pilosus, 92 
Tillandsia latifolia, 250

—  paleacea, 2 50 
purpurea, 250, 251

Trichocaulon meloforme, 260
— pillansii, 1 3 7 , 1  74, 1 95 

Tridentea choananta, 174
— peculiaris, 137, 139, 174
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