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Bij het ingaan van 1 9 88
Een jaarwisseling wordt veelal gekenmerkt door het opmaken van de balans. 
Deden we het goed, wat kunnen we handhaven, wat te verbeteren.
1 987 was geen schokkend jaar voor onze vereniging.
Het ledental, sedert jaren vrijwel constant, vertoonde een lichte stijging.
De gevoerde ledenwerfactie heeft beslist hiertoe bijgedragen.
Ons maandblad verscheen ook dit jaar weer met 27 2 witte pagina's. Het 
Agave-probleem werd opgelost, de Phyllo-sofietjes vervolgen weer hun weg 
naar de lezer.
Over de opmerkingen dat het blad te moeilijk zou zijn, het volgende. 
Schreef in 1 962 de toenmalige voorzitter A. Buining al niet: "Het is vrijwel 
een onmogelijke taak om in ons blad zodanig te schrijven dat al onze leden 
altijd tevreden zijn".
Deze vrijwel onmogelijke taak is door de redactie van Succulenta dan ook al
leen te realiseren met Uw hulp. Mede door Uw pennevruchten is slechts te 
komen tot een blad "w at iedereen zint".
Zeer jammer was het dat onze voorzitter, de heer H. Masman, bij de 2 le
denvergaderingen door ziekte verstek moest laten gaan. Echter, de komen
de ledenvergadering op 28 mei a.s. welke georganiseerd wordt door onze 
jubilerende afdeling "FRYSLAN " zal zeker door hem geleid worden.
De heren F. van Leeuwen en H. Mevissen namen dit jaar afscheid van hun 
jarenlang verrichte werk als resp. 2e secretaris en diathekaris. Voor beiden 
kon op korte termijn een competente opvolger gevonden worden.
Door het spontane optreden van mevr. E. van Die werd de door het overlij
den van de heer H. Leusink ontstane leemte bij "Ruilen zonder Huilen" ade
quaat opgevuld.
Over naar 1 988 . Een jaar hopelijk met goed groeiende en bloeiende plan
ten.
Een jaar waarin U Uw mede-succulentenvrienden laat profiteren van Uw 
kennis en ervaring, en daadwerkelijk wat doet binnen onze vereniging.
Een jaar ook dat voor U allen met recht GELUKKIG en VOORSPOEDIG mag 
wezen.

Uw Bestuur
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Euphorbia neohumbertii P. Boit.

FRANS NOLTEE

De op de voorpagina afgebeelde plant kwam men tot voor enkele jaren 
slechts zeer zelden in de verzamelingen tegen. Hoewel daar nu enige ver
betering in is gekomen is het nog bepaald geen algemene plant te noemen. 
Dat is wel het geval met een soort die er nauw verwant aan is en er ook re
gelmatig mee wordt verward, Euphorbia leuconeura (syn. E. fournieri 
Hort.). Hoewel de verschillen tussen deze twee soorten bij een nadere be
schouwing niet onaanzienlijk zijn, wordt toch door sommige onderzoekers 
het vermoeden uitgesproken dat het eigenlijk om slechts 1 soort gaat.* 
De vrij dikke vijfkantige stammen van E. neohumbertii zijn donkergroen van 
kleur en vrijwel altijd onvertakt. Wat vooral in bladloze toestand meteen op
valt zijn de grote bladlittekens op de stam. De ribben zijn voorzien van 
doornlijsten die zijn opgebouwd uit een groot aantal, 2-5 mm lange, borstel
vormige doorntjes en een kleiner aantal, tot 1,5 cm lange, zgn. stipulaire 
doorns. De laatste zijn te beschouwen als omgevormde steunblaadjes. De 
tot 10 cm lange en 6,5 cm brede bladeren hebben een korte dikke 
bladsteel, zijn ovaal, aan de bovenzijde blauwachtig groen en aan de on
derzijde lichter van kleur. Ze verschijnen pas na de bloei in het voorjaar. De 
aan de top van de plant verschijnende bloeiwijzen zijn heel kort gesteeld en 
bestaan uit 4 tot 8 cyathiums* *. Deze zijn zittend, min of meer flesvormig 
en 1-1,5 cm lang. De cyathophyllums* * * zijn van buiten kort behaard en 
felrood van kleur met een groene basis. De cyathiums zijn tweeslachtig. 
Euphorbia neohumbertii is, zoals de foto goed weergeeft, vooral in bloeien
de toestand buitengewoon fraai, juist door het contrast tussen de felge
kleurde 'bloemen' en de eigenaardig getekende stam.
In het wild komt de soort voor op kalkrotsen in het Ankaragebergte in het 
noorden van Madagascar. Zij werd beschreven in 1 942 door P. Boiteau. 
De behandeling is eenvoudig: niet al te zonnig kweken, 's winters niet te 
koud houden (minstens ca. 12°C), in bebladerde toestand vrij veel water 
geven. Aan de grond worden geen bijzondere eisen gesteld.

* Voor de volledigheid volgt hier een opsomming van de meest opvallende kenmerken 
waarin E. leuconeura verschilt van E. neohumbertii: bij E. leuconeura zijn de stammen 
meestal vierhoekig; de bladeren zijn lang gesteeld, aan de bovenkant dofgroen en aan de 
onderkant lichtgroen met roodachtige nerven of geheel roodachtig; de doorntjes op de 
ribben zijn allemaal even lang (2-5 mm). De cyathiums zijn kleiner (ca. 1 cm lang en 0,5 
cm breed) en de cyathophyllums zijn groen tot roodachtig bruin.

* * Een cyathium is een orgaan dat kenmerkend is voor de familie van de Euphorbia-
achtigen; het is een onderdeel van de bloeiwijze dat o.a. (meestal) uit een vrouwelijke 
bloem en een aantal mannelijke bloemen bestaat. Het geheel is vaak, behalve door ho- 
ningklieren, ook omgeven door schutbladen, de zgn. * * 'cyathophyllums. Voor een uit
gebreide beschrijving met afbeeldingen van de bloeiwijzen van Euphorbia's verwijs ik de 
geïnteresseerde lezer naar Rauh's "D ie grossartige Welt der Sukkulenten", p. 42 t/m 44.

Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

G ym nocalycium  acorrugatum  Lambert spec. nov. 

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

Corpus solitarium, applanate globosum, viride vel glaucoviride, ad 45 mm altum et ad 7 5 mm di- 
ametiens. Vertex paulum depressus, tectus spinis areolarum vicinarum est. Radix napiformis. 
Costae 10, rectae ad paulum sinuosae, distincte separatae sulcis ad perpendiculum directis. Tu
bercula rotunda, confluenta, sine sulcis transversis nec mentis, praeter in stirpis juvenissimis. 
Areolae circulae, magnae, 6-8 mm diametientes, primum albotomentosae, deinde fuscae sunt, 
et 1 7-20 mm inter se distant.
Spinae marginales 7-9, radiatae in utrasque pares 3-4, una declivis, robustae, curvatae, implica
tae, acuminatae, teretes, ad 3 cm longae; primo castaneo-bruneae in basi lutea aut griseo-fuscae 
in basi subrubra, deinde omnes griseo-albae cum acumine bruneo. Spinae centrales 1-2, item 
robustae, teretes, sursum curvatae, coloratae sicut marginales, ad 35 mm longae.
Flores ex areolis recentibus, ca. 65 mm longae, 60 mm diametientes, infundibuliformae. Peri- 
carpellum ± 1 5 mm longum et 1 0 mm diametiens, viride, interdum magis aut minus violaceum, 
obtectum squamis rotundis, ad 5 mm latis, 3-4 mm altis, albo-marginatis cum acumine roseo, 
quae extendentes transcurrent ad folia externa perianthi.
Folia externa perianthi spathulosa, 30 mm longa, 7 mm lata, roseo-alba, in media parte externa 
bruneo-viridia. Folia interna perianthi spathulosa, subacuminata, 34 mm longa, 6,5 mm lata, 
pallido-rosea cum media fascia minio-rosea.
Receptaculum intra graviter carmineum coloratum.
Stamina: filamenta primaria circum stylum Inserta, secundaria per cunctam altitudinem recepta
culi inserta, ad medium declivia; suprema stamina stigmata eminentia, albida, in basi rosea. An- 
therae flavae. Stylus una cum stigmatibus ad 20 mm longus, subviridis ad albus. Stigmata 9, 
pallido-f lava.
Fructus fusiformis, lagoeno-viridis, obtectus squamis diffuso-roseis, albidomarginatis, ad 23 
mm longus et 1 5 mm crassus. Semina rubro-brunea, circiter 1,2 mm longa, 0,8 mm lata; testa 
paulum fulgens, cum verrucis dirigatis ordine, inops arilli; hilus ovalis, obliquus, convexus, subal
bus.
Patria: San Agustin de Valle Fertil, Argentina, provincia San Juan, Siërra del Valle Fertil, in altitu
dine 850 m.
Flolotypus: JL-69, depositus in Flerbario Universitatis Rheno-Traiecti.

G ym noca lyc ium  a c o rrug a tu m  op  zijn  n a tu u r lijke  groeip laats.



Boven: vrucht, 
bloemsnede en zaad van 
Gymnocalycium acorrugatum

Rechts: het groeigebied
van Gymnocalycium acorrugatum

Foto zaad: F. Fuschillo 
andere foto’s van de 
auteur.

Beschrijving:
Plant enkelvoudig, afgeplat bolvormig, ongeveer 45 mm hoog en 7 5 mm in 
diameter, mat groen tot grauwgroen; schedel lichtjes verzonken, wollig, be
dekt met de dorens der nabije areolen; peenwortel.
Ribben 9-10, recht tot licht bochtig, duidelijk gescheiden door vertikale 
groeven. Knobbels afgerond, ineenvloeiend, zonder dwarsgroeven of kinnen, 
uitgezonderd bij zeer jonge plantjes.
Areolen rond, groot, 6-8 mm in diameter, eerst met w it wolvilt, daarna 
zwartachtig wordend, 1 7 tot 20 mm van elkaar verwijderd.
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SEM-opnamen van het zaad van 
Gymnocalycium acorrugatum 
boven v.l.n.n: zijaanzicht, 
hilum, vooraanzicht f40x/ 
links: testa (640x)

Opnamen vervaardigd door de
heer W . Vanmaele, Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen, Afd. Recente
Invertebraten, Vautierstraat 29, 1040 Brussel.

Randdorens 7 a 9, gespreid in 3-4 paren en één naar beneden gericht, ste
vig, gekromd, ineengestrengeld, scherp, met ronde doorsnede, tot 3 cm 
lang; jonge dorens ofwel kastanjebruin met gele basis, ofwel zwartgrijs met 
roodachtige basis, alle later overgaand in grijsachtig wit met bruine punt; 
middendorens 1-2, stevig, naar boven gekromd, tot 35 mm lang, gekleurd 
zoals de randdorens.
Bloemen uit de jonge areolen rond de schedel, trechtervormig, ca. 65 mm 
lang en 60 mm in diameter. Pericarpellum ca. 1 5 mm lang en 1 0 mm in dia
meter, bladgroen, soms min of meer purperachtig, met afgeronde schubben 
van 5 mm breed en 3-4 mm hoog. Deze schubben zijn witgerand met roze 
punt en gaan geleidelijk over in de buitenste bloembladeren.
Buitenste perianthbladeren spatelvormig, ca. 30 mm lang en 7 mm breed, 
rozeachtig wit met bruinachtig groene middenstreep; binnenste perianthbla
deren lichtroze met karmijnroze middenstreep, spatelvormig met puntachtig 
uiteinde, ca. 34 mm lang en 6,5 mm breed. Fel karmijn gekleurde keel. 
Meeldraden: primaire meeldraden ingeplant rond de stamper; secundaire 
meeldraden ingeplant langs de gehele receptaculumwand, naar de stamper 
toegebogen, waarbij de bovenste boven de stempel uitkomen. Alle meeldra
den wit met roze basis. Helmknoppen zuiver geel. Stamper iets groenachtig 
wit, 1 2 mm lang en 1,7 mm in diameter (20 mm lang met inbegrip van de 
stempel). Stempel lichtgeel, 9-lobbig, beneden de helmknoppen.
Vrucht afgeknot spoelvormig, flesgroen, met roze getinte, fijn witgerande
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schubben, 23 mm lang en 1 5 mm in doorsnede.
Zaden potvormig, mat roodbruin, 1,2-1,3 mm hoog en 0,8-1 mm dik en 
breed; testa dicht bezet met knobbels in een zeer regelmatig patroon zonder 
''open'' gaten, testaknobbels rond tot licht ovaal bij de hilumrand, niet afge
plat; hilum lang ovaal, gebogen, gekraagde rand bedekt met sponsachtig 
geelwit weefsel; umbilicus vlak; micropyle enigszins verhoogd, niet bedekt 
door hilumweefsel. Geen arillushuid. De zaden behoren tot het type Microse- 
mineum volgens het systeem van Schütz en tot de sectie Mostiana volgens' 
het systeem van Buxbaum.
Vindplaats San Agustin de Valle Fertil, Siërra del Valle Fertil, provincie San 
Jjuan, Argentinië, op een hoogte van 850 m.
Deze nieuwe soort werd door de auteur verzameld op 21 november 1 983 
en voorzien van zijn veldnummer JL 69. De planten werden aangetroffen 
langs een steenrijke helling tussen bedoornde struiken, op de oever van een 
kunstmatig meer. Ze groeien daar in gezelschap van G. saglionis en een vorm 
van G. castellanosii, tenminste voor zover het Gymno's betreft.
Zoals reeds vermeld in de plantbeschrijving behoort het zaadtype van G. 
acorrugatum tot de serie Microsemineum volgens de indeling van Schütz.
In de indeling van het geslacht volgens Buxbaum komt het type terecht in de 
"vergaarbak"-sectie Mostiana. Een nauwere verwantschap met bekende, be
schreven taxa is op dit moment niet aan te geven.
Kenmerkend voor de soort zijn de ronde areolen, het ontbreken van dwars- 
groeven, de sterk gekromde dorens en de peenwortel. De naam acorrugatum 
(=  niet gerimpeld) slaat op het ontbreken van dwarsgroeven.
In de cultuur stelt de plant geen bijzondere eisen. Ze is gemakkelijk te ver
meerderen via zaaien.
Passendalestraat 84, B 8 6 9 4  Zonnebeke

De vegetatieve voortplanting bij Jovibarba heuffelii
BEN J.M. ZONNEVELD
Een van de 5 soorten uit het aan Sempervivum nauwverwante geslacht
Jovibarba is J. heuffelii.
Men leest vaak dat J. heuffelii zich vermenigvuldigt door splitsing of deling 
van de grootste rozet, maar dat is in feite niet het geval. Jonge planten 
worden eigenlijk gevormd op een manier die niet werkelijk verschilt van die 
bij andere soorten van Sempervivum en Jovibarba. Daarbij komt dat deze 
"heuffelii"-methode van voortplanting niet zo uniek is als soms wordt be
weerd.
Bij de meeste sempervivums worden de uitlopers gevormd tussen de 
laagste bladeren en dit wordt vaak (maar niet altijd) gevolgd door bloei. (Ik 
heb zaailingen gehad van S. tectorum en S. arachnoideum die na 2 jaar 
bloeiden zonder ooit uitlopers geproduceerd te hebben. Er zijn ook soorten, 
zoals S. calcareum, die elk jaar uitlopers maken maar daarna niet veel nei
ging tot bloei vertonen.) J. hirta en J. sobolifera krijgen uitlopers op klei
ne, dunne stengels tussen de hoger gelegen bladeren; deze uitlopers staan 
daardoor dichter bij het centrale groeipunt. Dit is eigenlijk precies wat er 
ook bij J. heuffelii gebeurt, echter met het verschil dat deze uitlopers veel 
groter worden en op heel korte, dikke stengels zitten. De vertikale doorsne
de door het midden van een J. heuffelii laat duidelijk zien dat deze soort 
uitlopers heeft en niet doormidden gedeeld is. Let op de tamelijk brede wit
te plaat tussen de rozetten en de wortels. Dank zij deze plaat sterft de plant 
niet volledig af na de bloei. Dit is een essentieel verschil tussen J. heuffelii
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Sempervivum 'Jungle Shadow' 
met jonge planten in het hart

Foto's van de schrijver

Jovibarba heuffelii, 
dwarsdoorsnede door 
de hoofdrozet met 
twee zij rozetten

en alle andere sempervivums en jovibarba's. J. heuffelii sterft na de bloei 
niet af, terwijl dat wel gebeurt met de rozet (inclusief de wortels) van de 
andere soorten. Bij J. heuffelii gaat de bloeiende uitloper dood, maar de 
basale plaat en de wortels blijven in leven. Als dit niet het geval was, dan 
zouden de gevormde uitlopers waarschijnlijk tezelfder tijd dood gaan, daar 
ze volledig afhankelijk zijn van dezelfde wortels als het bloeiende gedeelte. 
Inderdaad is alles niet verloren als uw enige rozet van een J. heuffelii ge
bloeid heeft. Mits vochtig gehouden en gevoed zal zich vaak een aantal 
jonge planten ontwikkelen uit de basale plaat nadat de bloeiende uitloper 
volledig is uitgedroogd. Zoals gezegd zijn deze grote uitlopers vlak bij het 
groeipunt niet werkelijk uniek. Het is waar dat ze hoofdzakelijk gevonden 
worden bij J. heuffelii, maar ik heb ze af en toe ook bij andere soorten ge
zien, zoals bij S. montanum var. stiriacum en ook bij 5. cv. 'Jungle Sha
dow'.
Deze ''hooggeplaatste'' uitlopers bij sempervivums kunnen beschouwd 
worden als het gevolg van het begin van zowel groei als bloei op dezelfde 
tijd, maar in de verkeerde tijd van het jaar. (Wellicht zal ik dit in een vol
gend artikel nader uiteenzetten.) Aan de andere kant, sommige kiemplan- 
ten van J. heuffelii 'Giuseppi Spiny' produceerden eerst normale uitlopers 
zoals een sempervivum, gevolgd door het normale type heuffelii''-  
uitlopers. Dus het schijnt dat zowel de hoger als de lager gelegen uitlopers 
gevormd kunnen worden bij zowel sempervivums als bij J. heuffelii, hoewel 
ze elk hun eigen voorkeur hebben om ze tot stand te brengen. Misschien

8



hebben de hooggelegen uitlopers de plant enig selectief voordeel gegeven 
in de loop der jaren, wellicht verband houdend met redenen voor bloei, 
maar dit is natuurlijk speculatie.

Samenvattend:
1 . J. heuffelii produceert uitlopers net als alle andere huisloken, maar ze 

worden hogerop bij het groeicentrum gevormd en ze zijn buitengewoon 
kort en dik. Dit soort uitlopers is niet uniek, daar het ook bij andere soor
ten is gevonden; aan de andere kant, gesteelde en laag gelegen uitlo
pers worden bij J. heuffelii slechts zelden gevormd.

2. Het is uniek voor J. heuffelii dat de basale plaat en de wortels niet dood 
gaan na de bloei. Als J. heuffelii gekruist wordt met J. sobolifera, ver
liest de daaruit voortgekomen hybride, J. x nixonii, helaas deze eigen
schap (zie S.F.A.N., Vol. VII, No. 2, p. 7, 8, 9 maart 1981).

Eerder gepubliceerd in Sempervivum Fanciers Association Newsletter, Vol. VII, nr. 3, p. 13 (1981).

Schubertlaan 196, 2324  EC Leiden

Hamatocactus setispinus (Eng.) Br. & R.

PETER MANSFELD

Het geslacht Hamatocactus Br. & R. omvat thans 3 soorten, waarvan de 
hier genoemde titelplant de bekendste is. De vanwege haar haakvormige 
bedoorning ook wel als haakcactus betitelde planten komen uit het gebied 
van Texas tot Noord-Mexico.
Op oudere leeftijd bereikt de plant een hoogte tot 60 cm. H. setispinus ont
vouwt zonder problemen ook op de vensterbank haar grote, gele, trechter
vormige bloemen met een rode keel. Van mei tot augustus bloeit zij regel
matig.
De areolen zitten op sterk geknobbelde ribben. De middendorens zijn 
meestal gehaakt en waren aanleiding voor de naamgeving van de planten. 
De cultuur is probleemloos. Een zanderig, goed doorlatend en voedselrijk 
substraat, een zonnige plaats en vooral een droge winterrust zijn de voor
waarden voor een elk jaar terugkerende bloemenpracht... In de herfst ver
wondert de plant ons nog eens als ze getooid is met prachtige, knalrode, 
ronde vruchten.

Brauergasse 3  
DDR 2 50 0  Rostock 
Vert.: L. Bercht
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Het verw arm en van kassen  en platte bakken (slot)

H. RUINAARD

Een andere vorm van centrale verwarming is een aparte CV-installatie uit
sluitend voor de kas, waarbij de stookkosten dan wel apart te meten zijn. 
De bij voorkeur aardgasgestookte CV-ketel wordt dan in de kas geplaatst 
en verwarmt daar het water dat door de radiatoren of door stalen verwar
mingsbuizen, of door polyetheen (vloer)verwarmingsbuizen (slangen) 
stroomt. In tuinbouwkassen wordt zeer veel gebruik gemaakt van stalen 
verwarmingsbuizen die op 1 '/2 a 2 m hoogte boven de vloer opgehangen 
zijn. De laatste jaren worden echter polyetheenvloerverwarmingsbuizen in 
tuinbouwkassen en bij professionele cactuskwekers meer en meer toege
past. Deze slangen kunnen zowel in een betonnen vloer gestort worden 
(veel gebruikt in nieuwe kassen van sierplantenkwekers) of los op de vloer 
gelegd worden. Ook worden ze wel in de tabletten onder een laag zand ge
legd als tabletverwarming. Het grote voordeel hiervan is dat de warmte di
rect bij de planten en de wortels beschikbaar is. Bij sierplanten bevordert 
dit de groei en wordt dus het rendement van de verwarming sterk verbe
terd.
Voor kleine en middelgrote kassen is dit systeem nauwelijks de moeite 
waard, maar voor een kas van b.v. 1 0 x 5 m of groter is dit zeker ook haal
baar voor amateurs. Het bij elkaar zoeken en installeren van dit systeem 
vereist wel enige vakkennis waarbij b.v. een CV-installateur met ervaring in 
de aanleg van vloerverwarmingen ingeschakeld kan worden.
Stalen verwarmingsbuizen worden op een hogere temperatuur gestookt (nl. 
50-60°C ) dan polyetheen vloerverwarmingsbuizen (nl. 30-40°C ). Mede 
hierdoor en door de hoge ophanging van stalen verwarmingsbuizen en de 
lage plaatsing van polyetheenslangen zijn de warmteverliezen bij stalen 
buizen groter dan bij polyetheenslangen. Twee regelsystemen worden toe
gepast voor buisverwarmingssystemen nl. een thermostaat die de ketel 
aan- en uitschakelt of een thermostaat die, afhankelijk van de buitentempe
ratuur de ketelwatertemperatuur regelt. In beide gevallen is voor polye- 
theenvloerverwarmingsbuizen een temperatuurbeveiliging d.m.v. een aan- 
legthermostaat nodig om te voorkomen dat de polyetheenbuizen te warm 
worden (maximaal 50 °C ). De ervaringen in de tuinbouw, bij potplantenkwe
kers en bij enkele amateurs met vloerverwarmingsbuizen zijn zeer goed, 
dus voor grote kassen moet dit systeem zeker overwogen worden. 
Evenals bij een gas- of oliekachel in de kas moet bij een CV-ketel in de kas 
voor een goede rookgasafvoer gezorgd worden.
Indien de kas groot genoeg is, is dit mijns inziens het meest ideale systeem 
met alle eerder genoemde voordelen van een CV-installatie. De installatie- 
kosten zullen voor de meeste amateurs echter een te hoge drempel vor
men, daar die al gauw de f 1 .000 ,- zullen overschrijden.

Keuze
In het voorafgaande zijn diverse mogelijkheden voor het verwarmen van 
kassen en platte bakken behandeld. De keuze voor een bepaald verwar- 
mingssysteem vindt vaak plaats op grond van toevallige factoren, zoals b.v. 
het gratis beschikbaar komen van een gevelkachel. Gezien de grote invloed 
van de aanschafkosten op de keuze van het verwarmingssysteem is zoiets 
heel begrijpelijk. Op grond van effectiviteit of afmetingen van de kas zou
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men misschien tot een andere keuze komen.
Een factor die bij deze keuze een doorslaggevende rol speelt is het te ver
warmen volume, of met andere woorden de afmetingen van de platte bak 
of kas.
In tabel 2 heb ik een indeling gemaakt naar verschillende afmetingen van 
platte bakken en kassen, wat overigens niet wil zeggen dat er geen grotere 
hobbykassen voorkomen dan 8 x 1 0 m of kleinere platte bakken dan 80 x 
80 cm.
De verschillende besproken verwarmingssystemen of apparaten zijn op 
grond van hun afmetingen, verkrijgbare capaciteiten of betrouwbaarheid 
niet allemaal even geschikt voor iedere afmeting van platte bak of kas. Een 
en ander heb is samengevat in een beoordeling van + + voor zeer geschikt 
t o t ----- voor niet geschikt.
Een grondverwarmingskabel is zeer geschikt voor kleine oppervlakken zo
als zaaibakken, platte bakken en balkonkasjes. Voor kleine, middelgrote en 
grote kassen wordt dit systeem al snel te duur in aanschaf en stookkosten 
t.g.v. het grote te verwarmen luchtvolume.
Een ventilatorkachel is zeer geschikt voor niet al te kleine platte bakken 
(vanwege de afmetingen), balkonkasjes en kleine tot middelgrote kassen. 
Voor grote kassen komt één ventilatorkachel capaciteit te kort. Twee venti- 
latorkachels zouden dan misschien een oplossing kunnen bieden mits de 
voedingskabel en de stop van de voedingsgroep ^O O O ^W att _ i q,2 Am

père aankunnen.
Een electrisch verwarmde buisradiator is door zijn handzame afmetingen 
zeer geschikt voor het verwarmen van kleine tot middelgrote luchtvolumes,

Tabel 2

type platte bak of kas platte
bak

balkon
kasje

kleine
kas

middel 
grote kas

grote
kas

grondoppervlak m2
volume m3
glasoppervlak m2
verwarmingscapaciteit1*1 kW

0,6-2,4 
0 ,25-2 ,0
1,5-6,0 
0,5-1,2

1.0- 3,0
2 .0 - 6,0 

9-1 8
1,6-2,5

3-6
6-1 2

1 8-25 
2,5-3,8

6-20
1 2-45 
25-70 

3,8-9,0

20-80
45-200
70-200

9,0-30,0
grondverwarmingskabel + + + — — —
ventilatorkachel -1- + + + + +
electrische buisradiator + + + + + 0 —
electrische plaatradiator —

0 0 —
oliekachel — + + 0

gaskachel — + + + + + +
radiator op huis - CV-ketel + + + + + + + + + +
radiator op eigen CV-ketel — — 0 + +
verwarmingsbuizen op 
eigen CV-ketel — — — 0 + +

(x) Bij minimum binnentemperatuur van 5°C, minimum buitentemperatuur — 1 5°C  en en
kel glas. Bij goede isolering ca. 50% besparing.
Capaciteiten ontleend aan: Krieger, Gewachshauser.
Omrekening naar kcal/u door vermenigvuldiging met 1000 en delen door 1,16.
Voor minimum binnentemperaturen van + 15°C vermenigvuldigen met 1,5.

+ + = zeer geschikt; + = geschikt; o = redelijk 
— = niet zo geschikt;----- = niet geschikt



dus b.v. voor platte bakken, balkonkasjes en kleine (goed geïsoleerde) kas
sen. Toepassing in middelgrote kassen is nog wel haalbaar maar brengt ho
ge aanschaffingskosten mee, mede door de beperkte warmteoverdracht 
aan grote luchtvolumes.
Een electrisch verwarmde plaatradiator heeft twee nadelen: hij is groot en 
hij heeft een klein verwarmend effect. Dit maakt hem alleen redelijk ge
schikt voor balkonkasjes en kleine kassen.
Een oliekachel is wat afmetingen betreft niet geschikt voor platte bakken 
en balkonkasjes. De capaciteit van één oliekachel is ontoereikend voor gro
te kassen.
Een gaskachel heeft ongeveer dezelfde afmetingen, maar gemiddeld een 
veel grotere capaciteit dan een oliekachel. Daardoor is hij ook zeer geschikt 
voor middelgrote en grote kassen.
Radiatoren op een huis-CV-installatie kennen alleen beperkingen in afme
tingen van de radiatoren zelf en in capaciteit van de huis-CV-ketel. Reke
ning houdend met de eerder genoemde regelproblemen is dit systeem voor 
alle kasafmetingen zeer geschikt. Indien een verwarmingsbuis i.p.v. een ra
diator gebruikt wordt is dit systeem ook zeer geschikt voor platte bakken. 
Radiatoren op een eigen ketel zijn alleen rendabel als de capaciteit van die 
ketel ook benut kan worden. Nu heeft de kleinste gasgestookte ketel al 
gauw een capaciteit van ca. 8,6 kWatt ( = ca. 1 0 .000 kCal/u.). Dit maakt 
dit systeem eigenlijk alleen geschikt voor middelgrote tot grote kassen. 
Voor verwarmingsbuizen op een eigen ketel geldt in principe hetzelfde als 
voor radiatoren op een eigen ketel, dus alleen voor middelgrote tot grote, 
tamelijk professionele kassen.

Ik hoop dat dit artikel ertoe bijdraagt om vóórdat men voor een bepaald 
systeem kiest even stil te staan bij de mogelijkheden die er zijn om succulen
ten 's winters te verwarmen.

M olenweg 2 9 , 6 1 3 3  X M  Sittard maart 1 987

Het g eslach t M atucana Br.&R. (XII)
R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

Matucana madisoniorum (Hutch.) Rowley, Rep.pl.succ. 22 p. 10 
(1971)
(madisoniorum = genoemd naar het Amerikaanse echtpaar Madison)

Synoniemen:
Borzicactus madisoniorum Hutch., C.&S.J.A. 35 (6) p. 167 (1 963) 
Submatucana madisoniorum (Hutch.) Backbg., "Kakteenlexikon" p. 412 
(1966)
Loxanthocereus madisoniorum (Hutch.) Buxb. in Krainz: "Die Kakteen" 
CVc (1 974)
Eomatucana madisoniorum (Hutch.) Ritt., "Kakteen in Südamerika" Band 4 
p. 1487 (1981)
Submatucana madisoniorum var. asterium n.n.
Submatucana madisoniorum var. horridispinum n.n.



VERENIGINGSNIEUWS JANUARI 1988
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1,5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.. 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland / 35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden /  50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden / 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f  5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. /  85,-; 1/2 pag. /  140,-; 1 pag. / 240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto's. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam". Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + f 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1 ,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs t 16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

7 mei 
14 mei 
28 mei 
28 mei 
4 juni

18 t/m 23 juli 
27 augustus 1988 
23 nov. t/m 5 dec.

: Cactus en Vetplantenbeurs afd. Fryslan. Info in dit nr.
: Nationale Beurs Van Natuurliefhebbers afd. Utrecht. Info in dit nr.
: Algemene Vergadering. Info in dit nr.
: Goudse Cactusbeurs.
: Ruilbeurs afd. Tilburg.
: Aloë 88. Info in het aprilnummer en bij Kees Boele, tel. 05920-40359.
: Ruilbeurs van het "Oosten” in de "Hanzehof” te Zutphen.
: VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

AFDELINGSNIEUWS

Afd. Eindhoven:
1 februari : Lezing door Dhr. W. Sterk met als titel: "Revolutie in de Cactusnamen” , overwinning 

van de lumpers.
Plaats: Gemeenschapshuis "De Schalm” , O.L. Vrouwendijk 31, Meerveldhoven Veldho
ven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
9 februari : Dialezing Succulenten algemeen door Dhr. R. Vogelsang.

Plaats: Café-Rest. "Sportpark” , Schans 11A in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda
21 januari : Jaarvergadering met als aanvulling een lezing door Dhr. de Zeeuw over Thailand.
18 februari : Leo van der Hoeven houdt een lezing over Argentinië.

('laats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Tilburg:
8 februari : Gastspreker: Dhr. H. van Donkelaar met als onderwerp "Mesems” .

Plaats: Wijkcentrum "De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat in Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland:
29 januari : Jaarvergadering met o.m. jaarverslagen, uitslag foto- en diawedstrijd en als plant van

de maand Echinomastus en Ancistrocactus door Dhr. J. Minnaar.
Plaats: De Thomaskapel aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Overtuig U van ons brede cactussenassortiment. Ook voor 
bijzondere sukkulenten, bizarre Rariteiten en prachtige 
Epiphyllums op naam bent U bij ons aan het juiste adres!

Bestel de NIEUWE KATALOGUS ’88 ... Piantenverzending loont zich!

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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Afd. Zuid-Limburg:
2 februari : Lezing door Dhr. J. Essers "Dwars door de cactustuin”  met dia’s, speciaal voor keuze

bepaling t.b.v. beginners.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
28 januari : Jaarvergadering en bespreking van de resultaten van de zaaiwedstrijd.

Plaats: Gebouw van de "Nederlandse Protestanten Bond” , Thorbeckegracht 11, Zwol
le. Aanvang: 19.30 uur. Voor meer info Willemien Adams, tel. 038-227259.

PERSONALIA

Afdeling Brabant België.
Voorzitter: John de Wael, St. Rumoldusstr. 109, Grimsbergen.
Secretaris: Willy van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, Asse.
Penningmeester: Jozef Thielemans, Lenterik 11, Vilvoorde.

REIZEN NAAR SPANJE 1988

Enkele deelnemers aan de reizen naar Blanes hebben mij verzocht een reis daarheen te organiseren in ju
ni. Bij voldoende deelname en tijdige opgave kan dit. Vermoedelijk vertrek 3 juni 1988.
U kunt zich daarvoor opgeven bij ondergetekende, waar u ook alle inlichtingen kunt krijgen.
Een reis in september is ook mogelijk, waarschijnlijk vertrek 2 september, de prijs is iets hoger dan vorig 
jaar. Ik ga nog na of het mogelijk is, met bijbetaling per vliegtuig terug te reizen.
Opgave of inlichtingen bij:
W.J.M. Sterk, Weverstraat 89, 5708 AE Helmond, tel. 04920-23903.

VERZOEK AAN DE AFDELINGSSECRETARISSEN

In de komende maanden worden door de afdelingen de jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een copie van het jaarverslag, financieel verslag en een ledenlijst van uw afdeling aan 
mij te zenden. Bij voorbaat dank.

Peter Melis, secretaris.

ALGEMENE VOORJAARS VERGADERING 1988

De afdeling Fryslan zal dit jaar ter gelegenheid van haar 2e lustrum de Algemene Vergadering organiseren 
op zaterdag 28 mei 1988.
In tegenstelling tot de min of meer traditionele manier van vergaderen zal het hele gebeuren zich dit jaar 
op en om het water afspelen.
De vergaderruimte is namelijk het motorpassagierschip "Marinus" welk schip op genoemde datum ligt af
gemeerd in het dorp Grouw, gelegen aan de weg Heerenveen-Leeuwarden N 32.
Grouw is ook per trein bereikbaar; als u per trein komt wilt u dit dan wel even laten weten? Wij kunnen 
dan zorgen voor een pendel van het station naar de aanlegplaats in de buurt van het "Theehuis” , gelegen 
aan de Meersweg te Grouw.
Zoalt u zult begrijpen is het van het grootste belang dat alle deelnemers op tijd aan boord zijn anders 
heeft u het nakijken.
Het programma hebben wij als volgt voorgesteld:
09.30- 10.00 uur Ontvangst aan boord van de "Marinus”
10.00 uur Afvaart naar en rondvaart door het natuurgebied "Princenhof” .
10.15 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de afdeling Fryslan de heer Gerard de Lange
12.30- 13.30 uur Friese Koffietafel 
13.45-15.30 uur Algemene Vergadering
16.30 uur Terug in Grouw en ontscheping

De prijs van de Friese Koffietafel bedraagt f 12,50 p.p. Als u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dit 
bedrag dan (zo mogelijk voor 1 mei) overmaken op gironummer 1167514 t.n.v. W.K. Bourgonje te Leeuwar
den.
Het vooraf aanmelden voor deelname aan deze dag wordt erg op prijs gesteld; dit kan via tel. 058-138834 
(W.K. Bourgonje).
Uiteraard zijn aan boord consumpties verkrijgbaar tegen redelijke prijzen.
Tot ziens op 28 mei.
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CACTUS EN VETPLANTENBEURS

Ook in 1988 organiseert de afdeling Fryslan weer haar jaarlijkse beurs op de vaste beursdag, de 1e zater
dag in mei, dus zaterdag 7 mei a.s.
Wie vorig jaar onze beurs heeft bezocht weet dat een mooie en gezellige beurs was.
De beurs wordt evenals vorig jaar gehouden in de kantine van het Onderwijs Centrum voor de Land- en 
Tuinbouw aan de Klaas Hartsweg 1 in Leeuwarden.
Voor mensen die onze beurs nog niet eerder bezochten zal de route weer worden aangegeven met pijlen 
langs de rondweg vanuit de richting Heerenveen. Parkeergelegenheid is er volop.
Mensen die tafelruimte willen reserveren kunnen dit doen vóór 30 april bij de secretaris van de afdeling 
Fryslan: Wieberen Bourgonje, van Sytzamastraat 22, 8933 DW Leeuwarden, tel. 058-138834.
De tafelhuur bedraagt f 2,50 p.m. en voor handelaren f 5,- p.m.
De openingstijden van de beurs zijn van 10.00-16.00 uur. Tot ziens op 7 mei.

In het kader van het winterprogramma van Dierenpark Ouwehand te Rhenen onder het motto "Laat de die
ren ook eens lachen en kom in de winter naar Ouwehand” verzorgt ons lid, de heer Nico Uittenbroek van 
de afd. Gouda, op zondag 14 februari 1988 een lezing, aanvang 11 uur.
Het programma bestaat uit voor de pauze een dia-lezing onder de titel: "Cactussen vanaf de evolutie tot 
in de huiskamer" en na de pauze een film onder de titel: "Dieren van de woestijn” , waarin het aanpas
singsvermogen van dieren in extreemdroge gebieden wordt getoond. Tevens wordt van 14 t/m 21 februari 
een catus- en vetplantenexpositie gehouden. De entree is t 12,50 per persoon, maar dan zijn natuurlijk 
ook het apenhuis, aquarium, reptielenhuis en de dolfijnen- en papagaaienshow te bezichtigen.

Onze NIEUWE ZAADLIJST 1988 
is verschenen. Meer dan 2000 
soorten zaden van cactussen, 
vetplanten, tropische planten en 
botanische rariteiten.

Vraag deze gratis lijst aan.

Tevens zijn verschenen a f 2,50 
onze Euphorbia-liefhebbersgids en 
onze Hoya-Ceropegia liefhebbers- 
gids en a / 1,50 onze materialen- 
lijst. Deze 3 deeltjes te zamen f 5,

Bloemen- en plantentuin
VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830.
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VERKOOPBEURS AFDELING UTRECHT GEPROLONGEERD TOT NATIONALE BEURS VAN NATUURLIEF
HEBBERS OP 14 MEI 1988.

Op 29 augustus 1987 hield de afd. Utrecht in samenwerking met de Botanische-Tuinen Rijksuniversiteit 
Utrecht voor het eerst sinds lange tijd weer een beurs.
De beurs is duidelijk nog in opbouw maar heeft werkelijk alles mee om tot een van de fraaiste evenemen
ten uit te groeien.
Daarom willen we het in 1988 grootser gaan opzetten.
Wij zoeken standhouders die ons daarbij willen helpen.
De bedoeling is dat er uitsluitend cactussen en vetplanten verhandeld worden, dus geen tuinplanten.
De beurs wordt buiten gehouden in marktkramen van 10.00 uur tot 16.00 uur, hek open 09.00 uur. Daar de 
beurs op de tuin zelf wordt gehouden mogen er tussen 10.00 uur en 16.00 uur geen auto’s het terrein op. 
Voor de bezoekers zal een entree van f 2,- worden geheven.
Er zullen gratis om de twee uur rondleidingen worden georganiseerd welke 1V4 uur duren.
Bezoekers raden wij aan minimaal een halve dag voor deze beurs uit te trekken daar men nauwelijks uit
gekeken raakt op de zeer fraaie tuinen, waaronder een schitterende rotstuin compleet met waterval. 
Daar wij voor de standhouders een redelijke verkoop willen bevorderen gaan we dit jaar niet verder dan de 
uitgifte van 15 kramen van 4 meter.
Aanbeveling verdient het daarom zo spoedig mogelijk te bespreken.

RESERVERING KRAAMRUIMTE
Uitsluitend door het juiste bedrag te storten a f  5,- per strekkende meter.
Maximaal 1 kraam is 4 meter. Graag storten op giro 3512497 t.n.v. Penningmeester Succulenta afdeling 
Utrecht te Bilthoven. Inlichtingen W. Geurts, tel. 030-790388.
HET VERKOPEN VAN NATUURIMPORTEN IS NATUURLIJK UIT DEN BOZE.
De botanische tuinen kunt u met bus 11 en 42 bereiken halte Leuvenlaan De Uithof. Per auto ten oosten 
van Utrecht afrit de Uithof waarna u de cactusroute volgt. De afdeling maakt deze keer zelf in de regio uit
gebreide propaganda.

DIATHEEK

Zoals op de laatste Algemene Vergadering reeds werd medegedeeld door Dhr. Mevissen besloten om met 
ingang van 1 januari 1988 zijn er werkzaamheden voor de Diatheek te beëindigen.
Het Bestuur is Dhr. Mevissen zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij de afgelopen 16 jaar voor de vere
niging en de Diatheek in het bijzonder heeft verricht.
Intussen is het Bestuur er in geslaagd een opvolger voor de functie van Diathecaris te vinden. Het is dhr. 
J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum.
Dhr. Deckers is lid van de afd. Zuid-Limburg en heeft als hobby ondermeer het fotograferen van cactussen 
en vetplanten.
Alle correspondentie m.b.t. de Diatheek kunt u vanaf nu aan hem richten.

Peter Melis, secretaris

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. 070-505648

NIEUWE LEDEN

Hengst R.T.M., Nic. Beetslaan 134, 2741 ZS Waddinxveen 
Malton A. mevr., Gratemastraat 33, 1222 HZ Hilversum 
Malssen P.J.D. van, Koekoekstraat 31, 2352 CV Leiderdorp 
Buiting A.W.J., Oudezevenaarseweg 17, 6905 AH Zevenaar 
Talsma W., Treubstraat 6, 2221 AL Katwijk 
Meyer R.. Atlashof 6, 2622 CE Delft 
Jansen E., Liesberg 17, 5712 JM Someren 
Wortelboer J.F.A., Meer en Vaart 360, 1068 LH Amsterdam
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Opgaven voor het februari-nummer moeten vóór 15 
februari bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Te koop: wegens verhuizing mijn verzameling cac
tussen (in ged. of in één koop) en een partij be- 
waarbanden a / 10,- per stuk. J. Boer, Dusselheug- 
te 10, 9403 GN Assen.

Reisgenoot gezocht om begin april 1988 voor ± 5 
weken te gaan naar Californië, New Mexico, Arizo- 
na en Texas. Speciaal echino’s. Nico Oud, Kruis- 
baan 19, 5051 BR Goirle.

Te koop: volautomatische projector met scherm, 
versterker, 2 boxen, microfoon, cassette-recorder 
met achtergrondmuziek, ca. 700 dia's van bloeien
de cactussen en 12 cactusboeken. In één koop 
f  1000,-. H. Strikkeling, Weverstraat 50, Kekerdom. 
Tel.: 08813-2362 (tussen 6 en 7 uur).

Welke cactusliefhebber in Nederland of Belgisch 
Limburg wil gedurende 2 weken in juli of augustus 
1988 ruilen van huis en tuin met echtpaar met 2 
kinderen (4 en 6 jaar) te Brugge, 15 km van de kust 
en tevens cactusverzameling verzorgen. R. Cae- 
rels, Gistelsesteenweg 568, 8200 Brugge 2. Tel.: 
050-386284.

Aangeboden zaden en éénjarige zaailingen van 
Euphorbia bupleurifolia en obesa. Tevens tweejari
ge woestijnroos, doorsnede 7 cm, en zaden van 
idem. P. Dirven, Frans Halsstraat 22, 4715 BX 
Rucphen. Tel.: 01654-1675.

Computerprogramma’s gevraagd welke bij de 
kweek van succulenten te pas komen. Het ge
bruikt computermodel is TRS-80. Programma's 
voor andere modellen zijn eveneens van harte wel
kom. Patrick Denauw, Neder-Mosscher 35, 8500 
Kortrijk (B).

Kontakt gezocht met verzamelaars van 
Lophophora-soorten voor het uitwisselen van do
cumentatie, zaden, planten en stekken. Ik bezit 13 
soorten c.q. variëteiten, en zoek Loph. williamsi 
var. pluricostata, Loph. lewinii en Loph. williamsi 
var. pentagona. H. Juveyns, Overwinningstraat 5, 
3200 Leuven (B). Tel.: 016-254023.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG » VIVt ROWIAND
200 Spring Rood •  Kem piton. Bedford •  Engtand MK42-6ND 

Telephone Bedford (0234) SB9 70

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 
geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ook in de wintermaanden.

ONZE NIEUWE PLANTENLIJST IS VERSCHENEN! U kunt hem bestellen door overmaking van f 3,50 op giroreke
ning 889563.
NIEUW: Briefpapier met Epiphyllummotief, 10 vel + bijpassende enveloppen, prijs inci. verzendkosten t 16,50. 
NIEUW: Boek "PHYLLOCACTUS” geschreven door Curt Knebel, excellente copy van dit meesterwerkje, 63 pag., 
A4-formaat, ingebonden, engelse taal, prijs f 15,- + t 7,50 verzendkosten. Beperkt aantal maar leverbaar.
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Nieuwe Mammillaria-namen in W. Reppenhagen, 'Die Gattung Mammillarie nach dem heutigen Stand mei
nes Wissens, 1987’.

Nieuwe taxa:

M. albata (p. 130)
M. albata var. longispinus (p. 132)
M. albata var. sanciro (p. 132)
M. apamensis (p. 71)
M. apamensis var. pratensis (p. 73)
M. apozolensis (p. 143)
M. apozolensis var. saltensis (p. 145)
M. beneckei var. multiceps (p. 29)
M. bernalensis (p. 151)
M. bocensis var. movasane (p. 148)
M. bonavitii Schmoll ex Reppenhagen (p. 66)
M. brevicrinita (p. 42)
M. bucareliensis var. multiflora (p. 164)
M. bucareliensis var. tamaulipa (p. 166)
M. buxbaumiana (p. 63; ’buxbaumeriana’)
M. candida var. estanzuelensis (p. 27)
M. centralifera (p. 153)
M. chica (p. 52)
M. clavisformis (p. 91)
M. compacticaulis (p. 80)
M. crassa (p. 139)
M. crassimammillis (p. 169)
M. crassior (p. 85)
M. discolor var. longispina (p. 77)
M. discolor var. multispina (p. 77)
M. dixanthocentron var. flavicentra (p. 122; ’comb. nov.') 
M. duoformis var. xuchiapensis (p. 104)
M. durangicola (p. 135)
M. elegans var. longicaudata (p. 109)
M. elegans var. lupina (p. 108)
M. elegans var. teyuca (p. 111)
M. erythra (pag. 180).
M. felipensis (p. 38)
M. glochidiata var. xiloensis (p. 40)
M. hirsuta var. grandis (p. 36)
M. huiguerensis (p. 141)
M. ignota (p. 126)
M. igualensis (p. 123)
M. igualensis var. palmillensis (p. 125)
M. isotensis (p. 78)
M. krasuckae (p. 99)
M. lanigera (p. 116)
M. lanigera var. juxlathuacensis (p. 118)
M. monticola (p. 115)
M. nagliana (p. 173)
M. noereddineana (p. 128)
M. parrasensis (p. 133)
M. pottsii var. gigas (p. 61)
M. pottsii var. multicaulis (p. 60)
M. priessnitzii (p. 158)
M. puberula (p. 44)
M. pullihamata Backeberg ex Reppenhagen (p. 96)
M. rioverdensis (p. 163; ’rioverdense’)
M. sanjuanensis (p. 98)
M. saxicola (p. 160)
M. scrippsiana var. armeria (p. 149)
M. seitziana var. tolantongensis (p. 154)
M. silvatica (p. 89)
M. supraflumen (p. 87)
M. tlalocii (p. 120)
M. tropica (p. 171)
M. vallensis (p. 157)

M. vallensis var. brevispina (p. 158)
M. verticealba (p. 68)
M. verticealba var. zacatecasensis (p. 70; ongeldig) 

'M. voburnensis var. quetzalcoatl (p. 177)
M. wohlschlageri (p. 49)
M. xaltianguensis var. aguillensis (p. 106)
M. xochipilli (p. 167)
M. zubleri (p. 480)

Nieuwe kombinaties:

M. angelensis var. estebanensis (Lindsay) (p. 34)
M. ascensionis var. nominis-dulcis (Lau) (p. 58)
M. aureispina (Lau) (p. 101; ’aurispina’)
M. bocensis var. rubida (Schwarz) (p. 146)
M. conspicua var. vaupelli (Tiegel) (p. 113)
M. discolor var. ochoterenae (Bravo-Hollis) (p. 77)
M. discolor var. schmollii (Bravo-Hollis) (p. 78)
M. hamiltonhoytiae (’hamiltonhoytea') var. pilensis (Shurly) (p. 13 
M. leptacantha (Lau) (p. 103)
M. mercadensis var. guillauminiana (Backeberg) (p. 35)
M. papasquiarensis (Bravo-Hollis) (p. 137)
M. rectispina (Dawson) (p. 33)
M. nazasensis (Glass & Foster) (p. 36)
M. subducta (Hunt) (p. 55; ongeldig)
M. subducta var. dasyacantha (Hunt) (p. 55; ongeldig)
M. voburnensis var. collinsii (Britton & Rosé) (p. 175)
M. voburnensis var. eichlamii (Quehl) (p. 65)
M. wrightii var. wolfii (Hunt) (p. 31; ongeldig)

Nieuwe namen in ’Bradley’, vol. 5 (1987):

Nieuwe taxa:

Lepismium brevispinum Barthlott (p. 99)

Nieuwe kombinaties:

Arrojadoa polyantha (Werdermann) Hunt (p. 92)
Cleistocactus acanthurus (Vaupel) Hunt (p. 92)
Gleistocactus areispinus (Ritter) Hunt (p. 92)
Gleistocactus fieldianus (Britton & Rosé) Hunt (p. 92) 
Gleistocactus samaipatanus (Cardenas) Hunt (p. 92)
Copiapoa cinerea var. gigantea (Backeberg) Taylor (p. 92) 
Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Weber ex Hunt (p. f 
Echinopsis schieliana (Backeberg) Hunt (p. 92)
Echinopsis tegeleriana (Backeberg) Hunt (p. 92)
Echinopsis thionantha (Spegazzini) Hunt (p. 92)
Haageocereus weberbaureri (Schumann ex Vaupel) Hunt (p. 92) 
Harrisia tetracantha (Labouret) Hunt (p. 92)
Hatiora subg. Rhipsalidopsis (Britton & Rosé) Barthlott (p. 100) 
Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott (p. 100)
Hatiora herminiae (Campos-Porto & Castellanos) Barthlott (p. 10C 
Hatiora rosea (Lagerheim) Barthlott (p. 100)
Hatiora x graeseri (Werdermann) Barthlott (p. 100)
Lepismium subg. Acanthorhipsalis (Schumann) Barthlott (p. 99) 
Lepismium subg. Lymanbensonia (Kimnach) Barthlott (p. 99) 
Lepismium subg. Ophiorhipsalis (Schumann) Barthlott (p. 99) 
Lepismium subg. Pfeiffera (Salm-Dyck) Barthlott (p. 99) 
Lepismium aculeatum (Weber) Barthlott (p. 99)
Lepismium crenatum (Britton) Barthlott (p. 99)
Lepismium houlettianum (Lemaire) Barthlott (p. 99)
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Lepismium houlettianum var. regnelii (Lindberg) Barthlott (p. 99) 
Lepismium ianthothele (Monville) Barthlott (p. 99)
Lepismium incachacanum (Cardenas) Barthlott (p. 99)
Lepismium lorentzianum (Grisebach) Barthlott (p. 99)
Lepismium lumbricoides (Lemaire) Barthlott (p. 99)
Lepismium micranthum (Vaupel) Barthlott (p. 99)
Lepismium miyagawae (Barthlott & Rauh) Barthlott (p. 99) 
Lepismium monacanthum (Grisebach) Barthlott (p. 99) 
Lepismium paranganiense (Cardenas) Barthlott (p. 99) 
Lepismium warmingianum (Schumann) Barthlott (p. 99) 
Neoporteria horrida (Remy ex Gay) Hunt (p. 93)
Opuntia articulata (Pfeiffer) Hunt (p. 93)
Oreocereus hempeiianus (Giirke) Hunt (p. 93)
Pachycereus militaris (Audot) Hunt (p. 93)
Pachycereus schottii (Engelmann) Hunt (p. 93)
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod
Parod

a allosiphon (Marchesi) Taylor (p. 93) 
a buiningii (Buxbaum) Taylor (p. 93) 
a caespitosa (Spegazzini) Taylor (p. 93) 
a concinna (Monville) Taylor (p. 93) 
a crassigibba (Ritter) Taylor (p. 93) 
a erinacea (Haworth) Taylor (p. 93) 
a herteri (Werdermann) Taylor (p. 93) 
a horstii (Ritter) Taylor (p. 93) 
a liliputeana (Werdermann) Taylor (p. 93) 
a mammulosa (Lemaire) Taylor (p. 93) 
a mueller-mechersii (Backeberg) Taylor (p. 93) 
a neohorstii (Theunissen) Taylor (p. 93) 
a ottonis (Lehmann) Taylor (p. 93) 
a ottonis var. tortuosa (Link & Otto) Taylor (p. 93) 
a rutilans (DSniker & Krainz) Taylor (p. 93) 
a scopa (Sprengel) Taylor (p. 93) 
a succinea (Ritter) Taylor (p. 93) 
a werdermanniana (Herter) Taylor (p. 93)

Peniocereus serpentinus (Lagasca & Rodrigues) Taylor (p. 93)
Rebutia cylindrica (Donald & Lau) Donald (p. 93)
Rebutia fidana (Backeberg) Hunt (p. 94; ’fidaiana’)
Rebutia mentosa (Ritter) Donald (p. 93)
Rebutia neocumingii (Backeberg) Hunt (p. 94)
Rebutia neumanniana (Werdermann) Hunt (p. 94)
Rhipsalis baccifera subsp. erythrocarpa (Schumann) Barthlott (p. 100) 
Rhipsalis baccifera subsp. horrida (Baker) Barthlott (p. 100)
Rhipsalis baccifera subsp. mauritiana (De Candolle) Barthlott (p. 100) 
Sclerocactus erectocentrus (Coulter) Taylor (p. 94)
Sclerocactus intertextus (Engelmann) Taylor (p. 94)
Sclerocactus intertextus var. dasyacanthus (Engelmann) Taylor (p. 94) 
Sclerocactus johnsonii (Engelmann) Taylor (p. 94)
Sclerocactus mariposensis (Hester) Taylor (p. 94)
Sclerocactus papyracanthus (Engelmann) Taylor (p. 94)
Sclerocactus scheeri (Salm-Dyck) Taylor (p. 94)
Sclerocactus uncinatus (Galeotti) Taylor (p. 94)
Sclerocactus uncinatus var. crassihamatus (Weber) Taylor (p. 94)
Sclerocactus uncinatus var. wrightii (Engelmann) Taylor (p. 94)
Sclerocactus unguispinus (Engelmann) Taylor (p. 94)
Sclerocactus unguispinus var. durangensis (Rünge) Taylor (p. 94)
Sclerocactus warnockii (Benson) Taylor (p. 94)
Thelocactus biocolor var. schwarzii (Backeberg) Anderson (p. 61)
Thelocactus setispinus (Engelmann) Anderson (p. 59)
Thelocactus tulensis var. buekii (Klein) Anderson (p. 65)
Thelocactus tulensis var. mutudae (Sanchez-Mejorada & Lau) Anderson (p. 66)
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Beschrijving:
Lichaam grijsgroen; afgeptat-bolvormig tot cylindrisch, tot 1 0 cm breed, 
tot 1 5 cm lang; weinig spruitend aan de basis; korte dikke penwortel. Rib
ben 7-12, breed, recht, afgeplat, met dwarsgroeven. Areolen rond tot 
ovaal, 1-3 mm lang, wit tot grijs, 10-20 mm van elkaar verwijderd. Be- 
doorning in nieuwgroei zwartbruin met okerkleurige basis, later grijs wor
dend; gekromd, buigzaam, makkelijk loslatend van de plant; randdorens 0- 
5, tot 30 mm lang; middendorens afwezig.
Bloem 8-10 cm lang, in anthese 4-5,5 cm breed, iets scheef tot recht; 
oranjerood. Bloembuis 6,5 mm dik, bruin-wit behaard. Nektarkamer open. 
Helmdraden purper, helmknoppen geel. Stamper purper, stempellobben 
ca. 8, ca. 3 mm lang, purperrose.
Vrucht rond met ribben, kort behaard, ca. 2 mm breed.
Zaad zeer karakteristiek; glanzend bruin zonder arillusresten; ca. 2,0 mm 
breed, ca. 1,3 mm hoog, ca. 1,2 mm dik; ventraal en dorsaal zeer sterk 
verbreed. Hilum ovaal tot "schoenzool-vormig"; hilumweefsel afwezig. 
Testacellen afgeplat met nagenoeg gladde cuticula.
Embryo ovaal, recht.

Opmerkingen over de nomenclatuur
Het in 1971 beschreven taxon Borzicactus madisoniorum var. pujupatii 
wordt door ons vanwege de sterk afwijkende zaadstruktuur niet als varië-
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35  Matucana madisoniorum, SEM-opname van het zaad in zijaanzicht, ventrale zijde rechts, dorsale zijde links; ver
groting 50x

36  id., basaal aanzicht m et hilum zonder enig hilumweefsel; vergroting 50x
37  id., testa in het apikale deel van het zaad m et volkomen gladde cuticula; vergroting 500x
38  id., testa in het apikale deel van het zaad m et enkele cuticulaplooien; vergroting 850x
39  Matucana madisoniorum, lengtedoorsnede van het zaad; vergroting 30x. Funiculusweefsel gestippeld, le t op de 

goed ontwikkelde lijs t halverwege het hilum ( " hilar ridge")
4 0  id., embryo

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman
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teit van madisoniorum beschouwd. Dit taxon zal de status van aparte soort 
moeten krijgen. De Knize-namen horridispinum en asterium dienen te ver
vallen.
Deze plant is het meest bekend in zijn doornloze vorm; zonder bloemen lijkt 
de plant dan zelfs op een Lophophora williamsii. Er komen echter ook be- 
doornde vormen voor (var. horridispinum n.n.). Ritter plaatste deze soort 
samen met M. oreodoxa in een apart geslacht Eomatucana ( = 'oermatu- 
cana” ) op grond van de open nektarkamer van de bloem, dit in tegenstel
ling tot alle overige Matucanasoorten, waar de nektarkamer door een dia
fragma wordt afgesloten.
Ritter meende dat een open ne'ktarkamer een primitief kenmerk is; bloemen 
met een afgesloten nektarkamer zouden zich pas later ontwikkeld hebben. 
Vermoedelijk is hier echter het omgekeerde het geval: M. madisoniorum 
staat aan het einde van een ontwikkelingslijn, zoals in deel VI is uiteenge
zet.
Dat deze soort het diafragma en de nektarklieren van de bloem verloren 
heeft, blijft een merkwaardig verschijnsel. Het bewijst wel dat de bloemen 
van M. madisoniorum niet door kolibri's bestoven worden, maar door een 
ander dier, dat slechts pollen eet of verzamelt, b.v. hommels en kevers, en 
niet geïnteresseerd is in nektar.

Verspreiding
M. madisoniorum werd in 1 957 door P. Hutchinson gevonden bij Naza
reth, Prov. Bagua, Dept. Amazonas, Peru. Het relatief kleine verspreidings
gebied ligt aan de oostzijde van de Rio Maranon, ten noordoosten van de 
stad Bagua. Lau geeft als vindplaats Rentema op.
Het verticale verspreidingsgebied ligt tussen 400 en 1 000 m boven zeeni
veau.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van alle tot M. madisoniorum behorende 
planten, met daarbij de namen, waaronder ze in omloop gebracht zijn.
DM 36 Matucana madisoniorum
L 1 06 Submatucana madisoniorum (Rentema)
KK 456 Submatucana madisoniorum (Bagua Chica, 1000 m)
KK 537 Submatucana madisoniorum var. horridispinum 
KK 1766 Submatucana madisonorium var. asterium

Co rr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

U vraagt... W ij trachten te an tw o o rd en *

Vraag: Hoe verkrijgt men van Phyllocactussen mooie bossige planten met re
latief veel bloeiende scheuten (dus welke scheuten kan men beter wegsnij
den of welke juist beter niet; bij mij worden het meestal zeer brede 'ruimte- 
vreters')?

Zo op zich een heel gemakkelijk lijkende vraag maar nogal moeilijk te beant
woorden. Van Phyllocactussen verkrijgt men mooie bossige planten door 
scheuten die halverwege of bovenaan de takken verschijnen direct weg te 
snijden. Dit bevordert het ontstaan van takken aan de onderkant, dus aan het



gedeelte dat in de aarde zit. Deze takken laten we dan goed uitgroeien. Het 
beste kunnen we 3 takken als stek in één pot zetten; dit bevordert de groei en 
we hebben sneller een pot vol. De bloeiende scheuten komen vanzelf als u 
even geduld hebt. Dit kan 1 jaar duren na het uitgroeien van de tak maar ook 
verschillende jaren, al naar gelang de soort. Het is wel zo dat een tak die ge
bloeid heeft in de toekomst niet veel bloemen meer voortbrengt. De meeste 
Epiphyllum-hybriden kunnen maar één bloem per areool voortbrengen. 
Scheuten die in de winterperiode ontstaan, ook die aan de basis, snijden we 
altijd weg. Deze stekken blijven te dun en te klein vanwege lichtgebrek en 
brengen bijna nooit bloemen voort. Als u nu oude planten hebt, kunt u beter 
met stekken van deze plant beginnen. Deze moeten minimaal 20 cm lang zijn 
en van onder van beide kanten schuin worden afgesneden. Na deze stekken 
ongeveer 1 week te hebben laten drogen plant u ze in vochtige aarde waarbij 
tussen de 3 en 6 areolen in de grond moeten zitten. Net zoals bij andere cac
tussen geen water geven. Na ongeveer 3 weken zijn ze beworteld en kunnen 
ze als plant worden behandeld. Deze stekmethode heeft het voordeel dat men 
planten krijgt die men vanaf het begin in de gaten kan houden en waarvan 
men zelf de groei een beetje kan korrigeren als deze niet naar wens is. 
Ruimtevreters hoeven Epiphyllum-cultivars niet te worden. Door regelmatig 
opbinden van de takken kan men de groei van deze nieuwe stekken zelf in de 
hand houden. Natuurlijk zijn er bij de cultivars verschillende groeiwijzen. Zelf 
doe ik dit opbinden 1 x per maand. Ephiphyllums zijn daarom ook niet zo zeer 
geschikt voor 'luie' liefhebbers. Dit opbinden brengt natuurlijk veel werk met 
zich mee, maar als resultaat heeft men mooie, altijd rechtopgroeiende plan
ten die niet breder zijn dan d.e pot waarin ze staan. Een voorbeeld is een hy
bride in mijn verzameling met de naam William Rohbock; deze is rijkelijk ver
takt en bijna 2 m lang, maar staat in een pot van 1 5 cm O. Door dit opbinden 
kan men veel planten op een kleine oppervlakte houden.

Frank Süpplie, Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond

* In deze rubriek worden vragen die de redactie bereiken, beantwoord. Zij zoekt daarvoor in 
haar bekendenkring de meest competente liefhebber.

*  *

Een v e tp la n tje  voor het raam  (24)

W. STERK

Aloe parvula Berger en Aloë rauhii Reynolds.
Deze beide soorten worden dikwijls samen genoemd, niet alleen omdat het 
beide zeer kleinblijvende soorten van Madagascar zijn, maar vooral omdat 
Reynolds in zijn boek ''The Aloes of Tropical Africa and Madagascar" 
schrijft dat het verwante soorten zijn. Enig bewijs hiervoor geeft hij echter 
niet. Er zijn juist veel motieven aan te voeren voor de stelling dat ze weinig 
of niet verwant zijn. Zowel de plantjes als de bloemen hebben meer ver
schillen dan overeenkomende kenmerken.
A. parvula is in 1 908 door Berger beschreven. Daarna is er niets over de
ze soort te vinden tot in 1 926.  In dat jaar wordt deze soort door Perrier op
nieuw beschreven onder de naam Aloë sempervivoides. Tegelijk beschrijft 
Perrier een andere soort, thans Aloë perrieri geheten, als Aloe parvula Per-



Links Aloe parvula, rechts Aloe rauhii

Aloe parvula

Foto ’s van de 
schrijver

rier. Hierdoor komt die soort, die zeer verwant is met Aloe bellatula Rey
nolds, als Aloe parvula in het "Handbuch der sukkulenten Pflanzen'' van 
Jacobsen terecht. Daarin staat een foto, genomen door J. Marnier- 
Lapostolle, van een plant die waarschijnlijk Aloe bellatula is, als Aloe parvula 
Berger. Hieruit is af te leiden, dat de echte Aloe parvula in die tijd niet in cul
tuur was, anders was deze fout niet gemaakt.
A. perrieri, die een plant moet zijn die ruim tweemaal zo groot is als Aloe bel
latula maar er verder identiek uitziet, heb ik nog nooit gezien. A. parvula is ze
ker een van de allermooiste keine Aloe's. De ongeveer 1 0 cm lange blaadjes 
zijn zowel langs de rand als op het blad, zowel aan de onder- als aan de bo
venkant, bezet met verhevenheden die er als stekels uitzien. De kleur, vooral 
van de jonge bladeren, is blauwachtig tot enigszins purper. De oudere bla
deren worden bruinachtig.
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Meestal spruiten de plantjes niet, maar ik heb een exemplaar dat een zode 
gevormd heeft van 1 5 plantjes. Het gebeurt ook wel eens dat een enkel
voudige plant na jaren plotseling een zijscheut vormt. Volgens de beschrij
ving moeten de ongeveer 24 bladeren omstreeks 10 cm lang en 1 2 mm 
breed worden. Voor de bloeiwijze wordt opgegeven: bloeiwijze tot 35 cm 
hoog, de bloemen koraalrood, 26 mm lang, cylindervormig, in het midden 
wat gezwollen. Deze soort is gevonden in de provincie Fianarantsoa, ten 
noorden van de gelijknamige hoofdstad, in de bergen tot een hoogte van 
2000 m.
In ditzelfde gebied is ook A. bellatula gevonden, waardoor de naamsver
warring duidelijk wordt. Een verwantschap tussen beide soorten is waar
schijnlijk.
A. parvula is niet moeilijk te kweken. Helaas wordt zaad in de handel zeer 
zelden aangeboden. Doordat mijn plantjes meestal niet tegelijk bloeien en 
zelfbestuiving geen zaad oplevert, heb ik op mijn planten ook maar zelden 
zaad. De eerste bloemen zien we soms al in mei, de laatste bloeien nog in 
september.
Aloë rauhii is in 1961 door Rauh gevonden in de provincie Tulear, in het 
zuidwesten van het eiland, op zandsteenrotsen.
De ongeveer 1 0 cm grote rozetten bestaan uit een twintigtal bladeren die 
7-10 cm lang zijn en aan de voet 1 5-20 mm breed. Ze zijn in de lengte 
gegroefd en grijsgroen van kleur, soms wat bruinachtig, met H-vormige 
vlekjes die onregelmatig over het blad verdeeld zijn. De lichtere randen zijn 
bezet met kleine tandjes. De tot 30 cm hoge bloeistengel draagt tot 1 8 
bloemen. Deze zijn 25 mm lang, rosé van kleur en met een duidelijk opge
zwollen basis. Daardoor hebben de bloemen ongeveer hetzelfde model als 
die van de bekende Aloë saponaria uit Zuid-Afrika. Zowel de bloemen als 
het plantje lijken dus weinig op A. parvula.
Op den duur vormen ze een zode, doordat ze onderaan spruiten vormen. 
Zoals bij veel sterk spruitende planten, is er kans dat de wortels op den 
duur afsterven. Het beste kunnen we bij het verpotten de planten scheuren 
en de rozetten afzonderlijk oppotten. We hebben dan ook nog eens een 
plantje om mee te ruilen of om weg te geven. Het kweken geeft weinig 
problemen, ook in de kamer.
Ze kunnen goed schaduw verdragen; in de natuur groeien ze dan ook on
der struikgewas.
Behalve uit stek kunnen ze natuurlijk ook uit zaad gekweekt worden. Merk
waardig is, dat er in de collecties nooit kruisingen tussen deze soorten zijn 
ontstaan.
Van A. parvula zag ik bij Clavisa, een kwekerij in Spanje, een hybride met 
een onbekende soort. De plant was veel groter dan de soort en maakte uit
lopers. Omdat dergelijke planten niet meer lonend in massa gekweekt kun
nen worden, komen ze niet meer in de handel. De breekbaarheid van de 
blaadjes, vooral bij A. parvula, maar ook van A. bellatula is eveneens een 
nadeel, doordat daardoor bij het kweken en verzenden te veel plantjes be
schadigd worden.
Het zijn dan ook soorten om op beurzen eens naar uit te kijken, want voor 
de echte handel is er niets meer aan te verdienen.
Het is me overigens opgevallen, dat het sortiment bij tuincentra en bloe
misten steeds eentoniger wordt. Namen zien we daar helemaal niet meer 
bij de plantjes.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Parodia idiosa Brandt, Parodia stereospina Brandt en 
Parodia quechua Brandt, drie aparte soorten?

W. WESKAMP

Voorwoord van de vertaler:
Op de manier waarop F. Brandt verschillende nieuwe soorten creëerde is in 
de loop der jaren veel kritiek gespuid.
Hierna volgt in vertaling een artikel van W. Weskamp, een erkend Parodia- 
specialist, over drie soorten, geschapen door Brandt; het oorspronkelijke arti
kel verscheen in K.u.a.S. in 1 984.

Over de door Theunissen (1 982) opgeworpen en door Brandt (1 982) beant
woorde vragen over de drie soorten uit de omgeving van Tarabuco moet het 
volgende opgemerkt worden.
De enige Parodia-species die Lau in 1970 in de wijde omgeving van Tarabu
co vond was die onder veldnummer L381 . De vindplaats lag tussen Tarabu
co en Zudanez op een hoogte van 2800 m. Zij werd bij ons ingevoerd onder 
de (verkeerde) naam Parodia tarabucina.
Op zijn tweede reis in 1971 verzamelde hij in dit gebied L990, Parodia- 
species uit de bergen rond Tarabuco. Deze soort was dus, ongeacht Brandt's 
opmerking, in 1 970 bij ons nog niet te verkrijgen. De hoogte van het groei- 
gebied, dat zich ten westen van Tarabuco uitstrekt over zo'n drie kilometer, 
werd aangegeven als 3000 m. Buiten de op nog grotere hoogte groeiende 
P. maassii, vond Lau in deze omgeving, die door Brandt aangegeven wordt 
als "in  een straal van 50 km” , geen andere Parodia's. (Al deze informatie 
bekwam ik door gesprekken met A. Lau zelf. Men moet zich dan ook afvra
gen hoe het komt dat Brandt al deze zaken beter schijnt te weten dan de veld- 
onderzoeker zelf die toch ter plaatse was!)
Indien men nu de kleurenfoto's bekijkt van Parodia idiosa, P. stereospina en 
P. quechua (men vindt ze samen in de "Literaturschau”  nr. 5 uit de DDR) 
dan is de gelijkheid zo opvallend dat aangaande hun verwantschap, ten
minste op basis van habitus en bloeiwijze, in het geheel niet getwijfeld wordt. 
Het zijn duidelijk individuen uit eenzelfde populatie.
De door Brandt aangegeven verschillen in bedoorning ziet men ook bij de im- 
portplanten die ik bezit en de bloemkleuren ervan zijn zelfs nog variabeler dan 
vermeld. Ze gaan van oranjegeel over krachtig rosé naar karmijnrood. Het al 
of niet verschijnen van borstelharen op het receptaculum is geen specifieke 
eigenschap van deze soorten. Andere soorten van de subgroep Protoparodia 
vertonen ook dit fenomeen. Blijft nog de vergelijking der zaden. Brandt geeft 
zelf toe dat de zaden nooit konstant zijn noch in grootte noch in vorm. Zo te
kende hij de zaden van zijn drie "soorten" als langwerpig half-kogelvormig, 
waardoor ze een relatief groot hilum vertonen. Deze vorm komt wel voor, 
maar in eenzelfde vrucht ziet men vaker eivormige zaden waarbij de navel 
zeer verkleind is. (Hiermee wordt tevens bewezen dat getekende afbeeldin
gen van één zaadkorrel onrealistisch zijn en derhalve ook geen bewijskracht 
hebben.)
Aangezien de standplaatsen van Parodia L990 en van L381 niet zo ver van 
elkaar liggen (ca. 25 km) heb ik de soort L381 , die voor mij ook nieuw is, ge
zien de gelijkenis, nauwkeurig onderzocht.
De plant heeft duidelijk kleinere bloemen en onderscheidt zich in de bekleding 
van de bloembuis. Ook de zaden zijn totaal verschillend. Het is vrij aanneme
lijk dat Brandt deze soort L381 nooit gehad heeft.



Voor mij zijn P. stereospina en P. quechua synoniemen van P. idiosa. Dat de 
enig overgebleven naam, P. idiosa (idiosa = eigenaardig) op een goede soort 
betrekking heeft, heb ikzelf ook nooit in twijfel getrokken.
De artikelen van Theunissen en Brandt worden door Spanowsky (1 983) als 
volgt samengevat: "In  een polemisch artikel dat aan het eigenlijke probleem 
ver voorbijgaat, houdt Theunissen zich bezig met het "probleem”  Brandt. Hij 
verwijt Brandt uit het veldnummer L990 drie soorten - P. idiosa, P. stereospi
na en P. quechua - geschapen te hebben die zeer veel op elkaar gelijken en 
waarvan de nieuwbeschrijvingen verschenen in drie verschillende, relatief 
weinig gelezen en moeilijk toegankelijke tijdschriften. Het antwoord van 
Brandt spreekt voor zichzelf. Vereenvoudigd komt het hierop neer: L990 be
vat drie soorten omdat de auteur drie soorten beschreven heeft. Er wordt 
echter met geen woord over gerept in welke mate de drie soorten, die op bij
geleverde foto's nagenoeg identiek zijn, nu eigenlijk van elkaar verschillen".

Literatuur:
Brandt F.H. (1976): Parodia idiosa spec. nov., Frankf. Kakt.-Freund 3 (2): 6-8 
Brandt F.H. (1977a): Parodia stereospina spec. nov., Kaktusz Villag 1977: 10-12*
Brandt F.H. (1977b): Parodia quechua spec. nov., Kakt. Orch. Rundschau 1977 (1). 4-7
Brandt F.H. (1978a): Parodia quechua, Literaturschau Kakteen 2 (2): 100-101 (Herdruk van de nieuwbeschrijving)
Brandt F.H. (1978b): Parodia stereospina, Literaturschau Kakteen 2 (2): 103 -105  (Herdruk van de nieuwbeschrijving) 
Brandt F.H. (1 982): Zum Problem "B rand t", K.u.a.S. 33 (6): 1 25-1 27 
Spanowsky W. (1983): Ausgelesenes, Kakt/Sukk 18 (2): 47 
Theunissen J. (1 982): Das Problem "B rand t", K.u.a.S. 33 (6): 1 24-1 25

* De gegevens van de nieuwbeschrijving konden niet uit het originele tijdschrift genomen worden, daar jaargang, publicatiejaar, 
tijdschriftnummer en bladzijde ontbraken. De gegevens werden ontleend aan het "Repertorium Plantarum Succulentarum" 
XXVIII - 1977.

Siedlerkamp 1, D-2300 Kronshagen

Vert. . W. Verheulpen
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Echeveria purpusorum  Bgr

A.B. PULLEN

Dit fraaie vetplantje vormt dichte rozetten van min of meer driehoekige, aan 
de onderzijde gekielde, bladeren. Deze bladeren eindigen in een spitse punt. 
Ze zijn grijsgroen van kleur en overdekt met rode tot bruinrode stippen. Het 
is een langzame groeier. Mijn exemplaar is in ongeveer 1 0 jaar nog niet gro
ter geworden dan 9 cm diameter.
In tegenstelling tot vele andere vertegenwoordigers van dit interessante 
geslacht maakt deze soort zelden of nooit zijscheuten of uitlopers. Dit bete
kent, dat deze soort niet zo gemakkelijk te vermeerderen is als andere Eche- 
veria's, hetgeen er wel voor verantwoordelijk zal zijn, dat we deze soort niet 
zo vaak in verzamelingen aantreffen.
De bloeitijd valt in de zomer. De bloeistengels worden 20-40 cm lang. Elke 
bloeistengel draagt 5-8 bloemen, die zich na elkaar openen. De afzonderlijke 
bloemen zijn ongeveer 1 2 mm lang, rood aan de onderzijde, overgaand naar 
een gele zoom.
Deze soort cultiveert men in een goed doorlatende, zandige, wat humeuze 
potgrond, onder glas. Veel licht doet de planten mooi kleuren. De overwinte
ring dient licht, droog en 
koel te geschieden. Tij
dens de droogteperiode 
verdort er elk jaar aan de 
onderzijde een aantal bla
deren. Bij het verpotten (in 
maart/april) kan men deze 
verdroogde bladeren het 
best verwijderen. Ze vor
men anders een geschikte 
schuilplaats voor even
tueel optredend ongedier
te. In voorjaar en zomer 
dient de potkluit matig 
vochtig gehouden te wor
den. Watergeven "van 
onder af”  verdient de 
voorkeur. Vermeerdering 
is mogelijk via bladstek, 
maar dit gaat langzaam en 
mislukt nogal eens. Ook 
vermeerdering via zaden 
is natuurlijk mogelijk, mits 
men aan soortecht zaad 
kan komen.
Deze soort was (is?) ook 
bekend onder de naam 
Urbinia purpusii Rosé. Ze 
is afkomstig uit het zuiden 
van Mexico.

E. purpusorum Foto's van de schrijver

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen
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BOEKBESPREKING

Die Gattung Parodia door Walter Weskamp, 600  pag., 107 kleurenfoto's, 8 afbeel
dingen van SEM-foto's, 3 kaarten, formaat A5, eigen druk. Kiel 1987.
Het zal steeds moeilijker worden de totale huidige kennis van de familie der Cactaceae bij elkaar 
te schrijven. We zullen ons dan ook tevreden moeten stellen met zogenaamde monografieën die 
handelen over een afgegrensd gedeelte. Het hier te besctreken boek is er zo één.
Weskamp, een erkend Parodia-specialist, gaat in dit boek in op de soorten die behoren tot het 
geslacht Parodia in engere zin. In de eerste 58 pagina's behandelt hij de historie van het 
geslacht, de beschrijving van het geslacht en zijn onderverdeling, de groeigebieden en de zaad- 
vurmen.’ Hij gaat in op de variabiliteit van de soorten en probeert ook een verklaring te geven voor 
de strophiola bij de zaden.
Dit meer algemene gedeelte wordt afgesloten met een kort uittreksel uit de I.C.B.N.-regels op 
grond waarvan vele oude namen als ongeldig beschouwd moeten worden.
Het overgrote deel van het boek bestaat uit de opsomming van de soorten, waarbij elke soort uit
voerig beschreven wordt ^n van commentaar wordt voorzien.
Het boek omvat één formele nieuwbeschrijving en van tien nieuwe taxa wordt voor het eerst
een beschrijving gegeven. . . . . .  ,, .
De beoordeling van de opmerkingen bij de soorten laat ik over aan iedere geïnteresseerde lietneo-
ber
De kleurenfoto's zijn van een goede kwaliteit en zodanig dat zowel plant als bloem goed te her
kennen zijn.
Inhoudelijk mis ik een lijst met veldnummers van Parodiasoorten; ze staan echter wel overal in 
de tekst genoemd.
Door het gebruik van één lettertype leest het boek wat moeilijk, maar het is begrijpelijk bij het zelt 
uitgeven van een dergelijk werk voor een toch relatief kleine markt.
Dit boek moet iedere liefhebber die maar enigszins interesse heeft in Parodia's, op zijn boeken
plank hebben staan.

Te bestellen bij: W. Weskamp, Siedlerkamp 1, D 2 3 0 0  Kronshagen. Prijs ca.: f9 5 ,0 0 .

Ludwig Bercht

*  *

TIJDSCHRIFTEN

Piante grasse jaargang 6, 1986
Nr. 1. Solli en Alfani berichten over hun reis door Peru. Schemakaarten met enige tekstuele aan
vulling van Notocactus, Eriocactus en Wigginsia Plantportretten van Hamatocactus sinua
tus, Mammillaria microcarpa, Wigginsia acuata en Gymnocalycium bruchii. Sabatini stelt ter 
discussie of Astrophytum coahuilense al dan niet een variëteit van A. myriostigma is. Varese 
geeft een overzicht van geschikte bestrijdingsmiddelen voor schimmelziekten bij cactussen.
Nr. 2. Solli en Alfani besluiten het verslag van hun reis door Peru. Sacchi richt zijn aandacht op 
het geslacht Pereskia Pasquini geeft een overzicht van de uit cactussen geïsoleerde virussen. 
Sabatini houdt zich bezig met de soorten uit de Mammillaria-sene Leptocladodae Meregalli pre
senteert zijn bevindingen van taxonomisch onderzoek aan de soorten van de mazanense-groep 
van het geslacht Gymnocalycium  en geeft aansluitend een verslag van het Gymnoweekend in 
Duren, april 1 986. Het nummer wordt gecompleteerd met 4 cactusportretten.
Nr. 3̂  Als onderwerp van zijn artikel koos Sacchi blauwe Pilosocereussen Sabatini bespreekt 
de soorten ingedeeld in Dolichothele. Carotenuto vertelt nog eens het verhaal van Lophophora 
williamsii Meregalli presenteert het tweede deel van zijn artikel over de verwantschapsgroep 
rond Gymnocalycium mazanense Gallo belicht enkele genetische aspecten.
Nr. 4. Sajevo en Albanese beschouwen Caralluma europaea Sajevo en Ferraino bespreken 
diepgaand de in vitro cultuur van de succulente planten Ariocarpus fissuratus, Gymnocalyci
um buenekeri, Thelocactus bicolor en zijn variëteit tricolor en Pachypodium rosulatum  worden 
in woord en beeld voorgesteld. Sajevo, Orlando en Bellini gaan in op de verschijningsvorm van 
Euphorbia's
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Cactussen en Vetplanten jaargang 3, 1986
l\lr. 1 Van Hoofstadt en Vereycken vervolgen hun verslag over hun Mexicoreis 1 983. Vereyc- 
ken geeft de kenmerken van de Trichocaulon-soorXen die ingedeeld zijn in de groep cactoidea. 
Mammillaria goldii is het onderwerp in het artikel van Lampo. Vereycken bespreekt uitvoerig 
Astrophytum senile Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel over het kweken in de open lucht.
Nr. 2 Van Hoofstadt behandelt enkele aspecten van het zaaien. Het Mexico-reisverslag vindt zijn 
vervolg, o.a. met het bezoek aan Lau. Lampo zet kritische kanttekeningen bij het feit of Mammil
laria moelleriana wel herontdekt moest worden. Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel over het kwe
ken in de open lucht.
Nr. 3 Van Hoofstadt vervolgt zijn artikel over openlucht-cultuur. Notocactus magnificus krijgt 
ruime aandacht evenals Ferocactus schwarzii. Het verplanten (verpotten) wordt belicht. In een 
nieuwe artikelenreeks wordt ingegaan op de bouw van cactuszaden. Het artikel over Quaqua 
wordt vervolgd en Vereycken gaat in op de botanische naamgeving van planten.
Nr. 4 Van Hoofstadt en Vereycken zijn toe aan deel 6 van hun Mexico-reisverslag. De persoon 
Linneaus wordt belicht door Vereycken. Lampo heeft Mammillaria mainiae als onderwerp voor 
zijn artikel. Adrien laat zijn licht schijnen over een aantal blauwe cactussen. Dezelfde auteur start 
met een artikel over Melocactus azureus.
Nr. 5 Adrien besluit zijn artikel over Melocactus azureus, voornamelijk onderschrijvend de in
zichten van Rizzini, wiens gedeelte hierover in vertaling is opgenomen. In "Ten huize van..." 
aandacht voor Alfred Lau. Het Mexico-reisverslag beleeft zijn 7e aflevering (omgeving 
Tehuacan-Zapotitlan). Van Hoofstadt beschrijft het vinden van Obregonia denegrii in de natuur, 
alsmede diens plantkenmerken.
Nr. 6 Lampo stelt Mammillaria perbella, waarvan een foto de voorpagina siert, voor. Liekens 
gaat in op de vraag wat een vetplant is. Van Hoofstadt sluit zijn artikel over Obregonia denegrii 
af alsook zijn serie over het kweken in de open lucht. In "Ten huize van..." is Vereycken bij de 
Fam. van Donkelaar.

Cactusvrienden jaargang 26, 1986
Nr. 1 Dams vervolgt zijn Mexico-reisverslag, deze keer in de omgeving van Puebla vertoevend. 
Korte beschrijvingen worden gegeven van Homalocephala texensis, Cryptanthus, Euphorbia 
jansenvillensis, Dieffenbachia, Echeveria en Chamaealoe africana. Ingegaan wordt op de ver
zorging van onze planten in de maand januari.
Nr. 2 Het artikeltje over Dieffenbachia uit het vorige nummer krijgt nog een vervolg. Het verslag 
van Dams bevat informatie over Echinofossulocactus, Ferocactus en Coryphantha Naast de 
verzorging in februari bevat dit nummer nog artikeltjes over Parodia maassii, Lobiv/a amblayen- 
sis en Gymnocalycium denudatum.
Nr. 3 Van Drom schrijft over het begin van zijn cactusmanie. Dams vervolgt zijn reisverslag. Vier 
Lobivia's worden in woord en beeld voorgesteld.
Nr. 4 Besprekingen van Lobivia pentlandii en L. famatimensis, Acalypha hispida, Pachyphy- 
tum compactum, Lepidocoryphantha macromeris en Flatiora salicornioides. Dams vervolgt 
zijn reisverslag.
Nr. 5 De korte artikeltjes behandelen Trichodiadema bulbosum, Myrtillocactus geometrizans, 
Peireskia aculeata var. godseffiana en Sclerocactus whipplei Meier somt al zijn vragen en 
problemen op die bij hem opkwamen in twee jaar cactushobby.
Nr. 6 De korte artikeltjes geven informatie over Echeveria, Frailea cataphracta, Neoporteria 
senilis, Neochilenia napina en N. m itis en Sandersonia aurantiaca. Dams vervolgt zijn reis
verslag.
Nr. 7 Geopend wordt met een kort artikeltje over Echinocereus bristolii. Dams vervolgt zijn reis
verslag. Verder zijn er korte artikelen over Euphorbia suzannae, Chamaecereus silvestrii, Ftebu- 
tia marsoneri en Tephrocactus articulatus.
Nr. 8 Vermeersch bespreekt in 't algemeen het geslacht Haageocereus en zijn 5 groepen. Korte 
artikeltjes handelen over Yucca, Echeveria gibbiflora en Cotyledon orbiculata Dams gaat on
verdroten voort met zijn artikel.
Nr. 9 Dams vervolgt zijn reisverslag. Sofram schenkt aandacht aan caudex-planten. Korte aan
dacht voor Marginatocereus marginatus, Cissus en Ferocactus glaucescens.
Nr. 10 Van Ostaeyen beschrijft een methode voor moeilijk kiemende cactuszaden. Dams ver
volgt zijn verslag. Korte artikelen handelen over Mammillaria scheidweileriana, M. compressa- 
cristaat, Neoregelia carolinae. Cotyledon undulata, Trichocereus macrogonus en Dolicho- 
thele surculosa.
Nr. 11 De praktische uitvoering van electrische bodemverwarming wordt uitgelegd. In korte arti
keltjes worden het Kaapse viooltje, Mammillaria magnifica en M. cowperae voorgesteld. Een 
uitgebreider artikel gaat over Sempervivum met o.a. S. arachnoideum, S. ciliosum, S. grandi- 
florum, S. hirtum  en S. montanum  Dams gaat rustig voort.
Nr. 12 Van Oystaeyen heeft een mannelijke Euphorbia obesa waarop ook enkele tweeslachtige 
bloemen zaten. Dams vervolgt zijn reisverslag. Twee korte artikeltjes gaan over Discocactus 
horstii en Echeveria scheeri.
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Cactus and Succulent Journal, jaargang 58 (1986)
Nr. 1. In de beginnersrubriek heeft D. Grigsby het over planteziektes en ongedierte. L. Pickoff 
geeft nadere gegevens over Cotyledon papillaris Een hoop plaatjes met praatjes geeft D. Dun- 
hill. Het reisverslag van I. Hoffman gaat ditmaal over haar cactusvondsten in Brazilië. A. Stabler 
laat de lezer kennis maken met een aantal "geparfumeerde" cactussen. G. Otis en R. Buskirk 
bestudeerden de jaarbanden bij Lemaireocereus aragonii, waaruit men de ouderdom van die 
plant kan aflezen. A. Koller en Th. Rost kozen de microscopische anatomie van het Sansevieria- 
blad tot onderwerp. J. Hutchings deed onderzoek naar het waterverlies bij cactussen en vetplan
ten. En tenslotte nog een wetenschappelijke bijdrage, te weten van R. Wallace over de biochemi
sche taxonomie en de cactussen.
Nr. 2. Op de omslag staat een schitterende tekening in kleur van de hand van Carla Wolters, 
welke Notocactus purpureus voorstelt. Het doet de liefhebber vreugd dat een dergelijk begaaf
de, Nederlandse artieste ook internationaal erkenning vindt. J. Pilbeam bespreekt enkele meer al- 

_  led'aagse Mammillaria's, die in zijn ogen ook bijzonder kunnen zijn. M. Kimnach en R. Moran 
bespreken Graptopetalum paraguayense en geven daarbij een nieuwe ondersoort, t.w. subspe- 
cies bernalense. Deze groeit op de Cerro Bernal, in de buurt van Ciudad Mante, Tamaulipas, 
Mexico. R. Schifferdecker vraagt aandacht voor Opuntia macrorhiza, voorkomend in de 
graslanden van de Great Plains. Ch. Glass en R. Foster vervolgen hun serie met veldnummers, 
ontstaan tijdens hun reis door Mexico in 1 970. K. Heil en S. Brack geven meer bekendheid aan 
de cactussoorten, welke in de "W hite Sands National Monument" groeien en bloeien. Weder
om is de beginnersrubriek van D. Grigsby interessant, waarbij de naamgeving centraal staat. 
Tenslotte is een uitvoerige lijst opgenomen inzake het plantenaanbod van het ISI.
Nr. 3. E. van Jaarsveld en L. Hall wijden uitgebreid aandacht aan de levensloop van Harry Hall, 
een autoriteit op het terrein van succulenten, welke op 1 8 februari 1 986 overleed. In de begin
nersrubriek worden zoals gebruikelijk een drietal cactussen en een gelijk aantal vetplanten voor 
het voetlicht gebracht. E. van Jaarsveld behandelt het geslacht Tylecodon. K. Nakai geeft een 
herwaardering van Dudleya alainae L. Pickoff verzorgt een planteportret van Jatropha podagri
ca D. Plowes sticht een nieuw geslacht met Stapelia-achtigen, t.w. Lavrania Als typesoort 
wordt opgegeven de door hem beschreven Lavrania haagnerae sp.n. D.J. Ferguson bezorgt de 
lezer een comb. nova in de vorm van Opuntia chisosensis. Mededelingen en correspondentie 
beëindigen dit nummer, dat overigens in typografisch opzicht helaas is achteruit gegaan.
Nr. 4. Op de voorplaat een mooie voorstelling van Huernia transmutata van de hand van Carla 
Wolters. W. Rauh geeft de nieuwbeschrijving van Euphorbiaparvicyathophora, een dwergplant 
van het eiland Malagasy. M. Donnell maakt melding van een insect dat ondermeer Sclerocactus 
polyancistrus pleegt te belagen en voor deze plant dodelijk is; dit beestje heet Yosemitia gra- 
ciel/e, een motje. K. Heil en S. Brack bespreken de cactussen groeiend in het Guadelupe Moun- 
tains National Park; ze troffen daar een nieuwe Escobaria-soort aan, die zij beschrijven onder de 
naam Escobaria guadelupensis. Zij zou nauw verwant zijn aan E. sneedii 
Nr. 5. Ch. Glass geeft een beeldreportage van diverse doorn-/lichaamsvormen van cactussen en 
vetplanten. G. Rowley brengt een uitgebreid artikel over Harry Hall en diens betekenis voor het in 
kaart brengen van vele vetplantsoorten in Zuid-Afrika. J. Trager bezocht het Huntington's Desert 
Garden Conservatory en geeft de lezer daarvan een verslag. R. Worthington rapporteert over zijn 
waarnemingen aan bloeiende cactussen welke in de nabijheid van El Paso, Texas voorkomen. E. 
Maddox vraagt aandacht voor Homalocephala texensis Botanici en botanische tuinen op post
zegels worden als onderwerp door V. Martin gebracht. P. Spaete tenslotte sluit het nummer af 
met enige "pep ta lk" over enkele Peperomia's
Nr. 6. J. Hales en G. Rowley staan even stil bij het afsterven van de grootste Carnegiea gigan- 
tea (bijna 21 m lang). P. Braun en E. Esteves Pereira presenteren een nieuwe species: Pilosoce- 
reus pusillibaccatus, groeiend in het grensgebied van de Braziliaanse staten Maranhao en Piaui. 
S. Hammer schrijft over Conophytum halliien andere soorten uit dat geslacht, terwijl D. Cole het 
heeft over Lithops helmutii, alsmede over de persoon Harry Hall. H. Hartmann koos als onder
werp voor haar artikel de chromosoomnummers binnen het geslacht Cephalophyllum
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

Natuurlijk heeft niet ieder lid van Succulenta tijd en gelegenheid om het 
zaaiproces in extenso te beleven. Denkt u echter niet, dat ik nu een verhaal 
op papier ga zetten over de zaaitechniek, want dat heb ik al eens eerder 
gedaan. Bovendien past dit niet in mijn betoog, want er is in dit verband 
een veel belangrijker punt, namelijk hoe we überhaupt aan zaad komen. 
Natuurlijk via het Clichéfonds! Wellicht hebt u de zaden van uw keuze al 
besteld of deze inmiddels reeds ontvangen. Maar daarnaast zijn er verschil
lende handelaren, die zaad aanbieden op commerciële basis, d.w.z. dat zij 
hieraan verdienen. Nu is dit ''verdienen'' geen blijk van onzindelijk gedrag, 
want je kunt verdienen aan sinaasappels, machinerieën, verzekeringen, hui
zenverkoop, enfin, vult u zelf maar verder in. Waar we in het kader van 
mijn verhaal mee te maken hebben, is het bestaan van een aantal bedrij
ven, die ons zaden aanbieden van cactussen en vetplanten.
Als handelaar benader je natuurlijk alle liefhebbers, maar als organisatie 
zeggen wij: waarom moeten 3000 leden van Succulenta individueel hun 
zaadjes bestellen? Is het niet veel doelmatiger om dit samen te bundelen 
per afdeling? Ligt hier niet een uitdaging voor de besturen van de afdelin
gen? Laten we even beginnen met de wensen van de individuele ieden. 
Meneer A streeft naar een specialisatie in de Mamrnillaria's, juffrouw B 
vindt Echinopsis buitengewoon interessant, mevrouw C zoekt Copiapoa's 
terwijl de heren D en E hun belangstelling richten op bladcactussen resp. 
de Stapelia's. Als iedereen op zichzelf probeert, de zaden van zijn keuze in 
handen te krijgen, dan is dat een moeizame bezigheid, die slechts zelden 
tot bevredigende resultaten leidt. Bovendien is men vaak erg duur uit. Ik wil 
dit met een praktijkvoorbeeld nader toelichten.
U wilt zaad bestellen en u hebt gehoord, dat Gebr. de Herdt in Rijkevorsel 
(België) een goede naam heeft op dit gebied (natuurlijk zijn er veel meer be
trouwbare leveranciers!). U bestelt de zaadlijst, hetgeen u f  5 ,— kost, 
welk bedrag in mindering wordt gebracht op de kosten van de door u te 
bestellen zaden. Echter is hier een bezwaar aan verbonden want het be
drag van de bestelling dient tenminste f  3 5 ,— te zijn. Als u zich beperkt 
tot de eenvoudige soorten, dan kosten 20 zaden f  0,60, d.w.z. dat u be
gint met bijna 60 verschillende soorten zaad, terwijl het in de bedoeling lag 
om b.v. slechts 10 soorten Lobivia's te kweken. De oplossing voor deze 
moeilijkheid ligt bij de afdeling, waarvan u lid bent. In het noorden werken 
de afdelingen Delfzijl, Groningen en Hoogeveen reeds een aantal jaren in 
dit opzicht nauw samen. Diverse zaadlijsten ontvangen wij in triplo, iedere 
afdeling stelt zijn leden in staat om vóór een bepaalde datum een lijstje met 
gewenste zaden in te leveren. De bestellingen worden vervolgens gebun
deld en vanuit een centraal punt verzonden. Hierdoor wordt het ook moge
lijk om soorten, die bij een bepaalde handelaar in het assortiment ontbre
ken, bij een andere leverancier te bestellen. In het afgelopen jaar kregen wij 
zaden uit Duitsland, België, Engeland en Amerika tot een totaalbedrag van 
ongeveer f  5 0 0 ,— en konden vele leden tevreden worden gesteld. Na
tuurlijk kan niet aan elke wens voldaan worden, want soms zijn bepaalde 
zaden niet voorradig of reeds uitverkocht, maar dat is een kwestie van 
overmacht. Over het algemeen zijn onze leden zeer tevreden met deze 
vorm van samenwerking en beveel ik deze — voor zover nodig — van harte 
aan bij de andere afdelingen in den lande.

26



De Sonora-w oestijn  (I)

FRANK VANDENBROECK

De naam Sonora verwijst voor de meesten die enigszins vertrouwd zijn met 
de geografie van Noord-Amerika naar de meest noordwestelijke staat van 
Mexico. Louter fysisch-geografisch bekeken beslaat Sonora als woestijnge
bied echter een veel ruimer territorium. Het bij deze tekst gevoegde kaartje 
geeft daarvan een idee. De daarop aangegeven begrenzing werd bepaald 
door mensen van het Carnegie Desert Botanical Laboratory dat tijdens de 
eerste helft van deze eeuw gevestigd was in het woestijngebied ten westen 
van Tucson, U.S.A.. Uit de schets blijkt dat de Sonora-woestijn niet alleen een 
groot deel van de Mexicaanse staat Sonora omvat, maar ook grote stukken 
van Baja California en Arizona alsmede een kleiner gedeelte van de Ameri
kaanse staat Californië. De aangegeven grens wordt hoofdzakelijk bepaald 
door de aard van de vegetatie en de heersende klimaatomstandigheden. De 
Sonora-woestijn werd vooral bestudeerd door F. Schreve en zijn assistenten 
in de periode na 1 932. Hun bevindingen werden gepubliceerd in talrijke arti
kelen en werken waaronder "Vegetation and Flora of the Sonoran Desert" 
(Stanford University Press, Stanford 1 964) het belangrijkste is.
Een goede samenvatting van de belangrijkste resultaten van de mensen van 
het Carnegie Desert Botanical Laboratory geeft het werk "Discovering the 
Desert. Legacy of the Carnegie Desert Botanical Laboratory" van William G. 
McGinnies, the University of Arizona Press, Tucson, Arizona 1 984. Het kan 
ons verwonderlijk toeschijnen, maar in het begin van onze eeuw was nog 
slechts uiterst weinig bekend over de ecologie en de groei- en leefproces- 
sen van planten en dieren in woestijngebieden. De onderzoekers van boven
vermeld laboratorium kunnen dan ook als pioniers in dit domein beschouwd 
worden. De research die zij uitvoerden is vooral interessant omdat aan veld
werk op lange termijn gedaan werd, iets wat zeer zelden of nooit gebeurt. Zo 
werden gedurende tientallen jaren typische woestijnplanten zoals de Saguaro 
(Carnegiea gigantea), Ferocactus-soorten, Ocotillo (Fouquieria spec.), 
droogtestruiken enz. bestudeerd waardoor o.a. een inzicht werd verkregen in 
hun levenscyclus, groeiritme, bloeiwijze, vruchtzetting, reactie op extreme 
weersomstandigheden, kiemingspercentage van zaden, overlevingspercen- 
tage van zaailingen enz. De gegevens die dit onderzoek opleverde, zijn voor 
uiterst weinig woestijnplanten of xerofyten in het algemeen bekend.
Het ligt in mijn bedoeling aan de hand van een korte bijdrage een beeld te ge
ven van dit fascinerende woestijngebied dat door zijn uniciteit op deze aard
bol zijn weerga niet kent. Uiteraard zal daarbij extra aandacht besteed wor
den aan de cactusvegetatie.
Botanisch kan de Sonora-woestijn als een der interessantste woestijngebie
den op deze aarde beschouwd worden, en esthetisch als een der meest aan
trekkelijke, dit vooral vanwege de'grote variatie- en vormenrijkdom van de 
plantengroei. Veel woestijngebieden op deze aarde bestaan uit uitgestrekte 
kale zand- of rotsgebieden of vertonen slechts een zeer tijdelijke strikt sei
zoengebonden vegetatie. Het grootste gedeelte van de Sonora-woestijn ver
toont echter een specifieke doorlevende vegetatie van een uitzonderlijke vor
menrijkdom. De Amerikanen spreken daarom van een "arboreal desert", 
een woestijn met veel doorlevende boomachtige planten. Deze "weelde" 
aan planten is voor een gedeelte te verklaren door het feit dat de Sonora- 
woestijn twee uitgesproken "regen” -seizoenen kent: het ene in de midwin
ter, het andere in de midzomer. De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt
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1. Landschap in de "desierto cen tra l" met Pachycereus pringlei (rechtsI en een met korstmossen behangen stam van 
/dria columnaris.

2. Grillige groei van de "boojum tre e " ddria columnaris) in de desierto central.
3. Een nog betrekkelijk jong exemplaar van Ferocactus gracilis.
4. Echinocereus'brandegei m et een vorm van Mammillaria dioica nabij Mulegé.
5. De Sonora-woestijn is door arcering aangegeven.
6. Ferocactus horridus is de typische toncactus in de Magdalena-vlakte.



Foto's van de schrijver

ongeveer 220 mm. In de zomer kunnen de temperaturen oplopen tot 4 6 °C 
in de schaduw. In de winter kan, afhankelijk van waar men zich bevindt, de 
temperatuur enkele dagen onder het nulpunt zakken.
Binnen het gebied van de Sonora-woestijn worden — op grond van specifie
ke klimaatsomstandigheden, vegetatietypes of reliëf en bodemstructuur 
verschillende zones onderscheiden. Gemakkelijkheidshalve zullen wij ons 
hier beperken tot een vijftal zones, alhoewel specialisten een grotere diversi
teit onderscheiden.
Het schiereiland Baja California bestaat nagenoeg geheel uit woestijngebied. 
Slechts het uiterste noordwesten ontvangt meer neerslag en is via irrigatie 
voor een groot deel in cultuur gebracht. Ook het uiterste zuiden, de 
kaapstreek, is geen echt woestijngebied en vertoont een maquis-vegetatie 
van doornstruiken en xeromorfe gewassen waaronder cactussen. Het eigen
lijke woestijngebied kan opgedeeld worden in drie zones: 1 . de "desierto 
central” ; 2. de Vizcaino-woestijn en 3. de Magdalena-vlakte. Over het speci
fieke karakter van het schiereiland Baja California zal hier niet uitgewijd wor
den; hierover bestaat voldoende literatuur. Wel wil ik op de geïsoleerde lig
ging wijzen waardoor het gebied biologisch een eigen ontwikkeling kende 
(het scheurde zich zowat 20 miljoen jaar geleden los van het Mexicaanse 
vasteland), de extreme klimaatsomstandigheden die de evolutie tot speciale 
aangepaste levensvormen dwong en de nog relatieve gaafheid van het ge
bied mede vanwege de dunne bevolking. Kortom, voor de natuurliefhebber 
een uiterst aantrekkelijk gebied.

Van Akenstraat 66, B -1850 Grimsbergen (wordt vervolgd)
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Fockea crispa (Jacquin) K. Schumann, de oudste en 
bekendste succulent in Europa

ING. ERNST ZECHER

Fockea capensis heet, als men de prioriteitsregels in acht neemt, eigenlijk F. 
crispa (Jacq.) Sch.. Tot in 1 906 werd door bijna iedereen aangenomen dat 
er maar 1 plant van deze soort bestond. Dit exemplaar groeide in de be
roemde tuin van Schönbrunn nabij Wenen, sohreef men vroeger. Zelfs Carl 
Diesner (tuinman in Schönbrunn) schreef in de hoofdcatalogus van de in de 
k.u.k. Hofgarten zu Schönbrunn gecultiveerde planten uit 1892: "Fockea 
capensis Cap d.g. Hoffnung ...woselbst ausgestorben (F. capensis Kaap de 
Goede Floop ...aldaar uitgestorven). Daar men de legende van deze "enige 
plant op de wereld" nog steeds in tuin- en vakbladen aantreft, wil ik haar 
volledige geschiedenis hier geven.
In oktober 1 785 werden twee jonge Oostenrijkers, Franz Boos en Georg 
Scholl, beiden tuinhulp in de k.u.k. Pflanzengarten zu Schönbrunn (keizerlij
ke en koninklijke plantentuin van Schönbrunn), door keizer Joseph II naar 
Kaapstad gestuurd om daar planten te verzamelen voor zijn beroemde tuin 
van Schönbrunn. Toentertijd had deze tuin de grootste en best uitgeruste 
kassen van Europa. Na een jaar verliet Boos de Kaapstreek om op Mauritius 
tropische planten te zoeken; Scholl bleef tot 1 798 in zuidelijk Afrika.
De door Scholl verzamelde planten werden aangeplant in de tuin van Colonei 
Gordon, Orangezicht bij Kaapstad. Uit deze tuin kreeg ook Nikolaus von Jac
quin zaden van enkele Stapelia's, vermeld in zijn beroemde werk "Stapelia- 
rum in hortis Vidobonensis cultarum et descriptiones", Vienna 1 806, die la
ter nooit meer zijn teruggevonden en waarvan ook later aangetoond is dat 
het hybriden waren.
Reeds na vrij korte tijd keerde Boos terug om de terugreis naar Oostenrijk 
met het verzamelde plantenmateriaal te aanvaarden. Het waren zo'n 300 
kisten vol met planten. Begin februari 1 788 aanvaardde Boos met zoveel 
mogelijk materiaal de terugreis. Hij landde in Triest en kwam op 22 augustus 
met zijn exotische kostbaarheden in Schönbrunn aan.
Onder de planten die Scholl na het vertrek van Boos verzamelde, bevond 
zich ook het onderwerp van dit verhaal. Bij de planten bevonden zich geen 
vindplaatsaanduidingen en zo begon de legende. In 1 799, vrij spoedig na 
haar aankomst in Wenen, legde Baron Von Jacquin, de "Oostenrijkse 
Linné", die toen juist bezig was met het schrijven van zijn vierdelig werk 

Plantarum Rariorum in Hortus Schönbrunniensis - Descriptiones et 
Icones", 1 7 97-1 804, de afmetingen van de Fockea vast met een hoogte 
van 33 cm en een omvang van 40 cm. In de navolgende jaren bloeide de 
plant en Jacquin beschreef haar tussen 1 800 en 1 809 in zijn "Fragmenta 
botanica" op pagina 31, plaat 34, afbeelding 5 onder de naam Cynanchum 
crispum. Deze naam werd reeds door Carl. P. Thunberg in zijn "Prodomus 
Plantarum Capensium”  uit 1794 vermeld, zij het met maar acht woorden.

De plant nam weinig in grootte toe. In december 1 886 mat zij 40,8 cm en 
in juli 1 905 41,0 cm, dus nog geen 14 cm in 1 9 jaar! Dat toont aan hoe ge
ring het groeipercentage bij grote planten is in tegenstelling tot jongere plan
ten.
In latere jaren werd de benoeming van deze plant door Jacquin over het 
hoofd gezien en een van zijn opvolgers - Stephan Endlicher - publiceerde 
haar in zijn werk "Iconographia genera plantarum" (als tekening) en in zijn
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"Novarum stirpium decades" nr. 3, 20 mei 1 839, onder de naam Fockea 
capensis als soort in het door hem opgestelde geslacht Fockea binnen de fa
milie der Asclepiadaceae. Deze naam werd gekozen ter ere van Dr. G.W. 
Focke, een arts uit Bremen, die tussen 1 832 en 1 845 enkele interessante 
botanische studies publiceerde. Veel later ontdekte Prof. K. Schumann van 
het herbarium Berlin-Dahlem, dat de plant al door Jacquin beschreven was. 
In zijn bewerking van de Asclepiadaceae, gepubliceerd in Engler en Prantl 
"Die natürlichen Pflanzenfamilien" uit 1 895, veranderde hij haar naam in 
Fockea crispa (Jacq.) K. Schumann.
Omdat de plant zich niet vegetatief liet vermeerderen, geen zaad zette en 
er ook geen andere exemplaren in de natuur gevonden werden, ontstond de 
mythe dat de plant tot een uitgestorven soort behoorde en derhalve het enig 
overgebleven exemplaar van deze soort was. Ze werd dan ook met veel zorg 
omringd en slechts éénmaal per 1 0 jaar verpot. Wanneer de caudex van de 
plant niet grotendeels boven de grond gehouden zou zijn, zou zij beslist na 
een aantal jaren in de cultuur verrot en doodgegaan zijn; in de natuur zit de 
caudex volledig onder de grond.
De plant werd in die tijd eerder droog gehouden wat ook de reden kan zijn 
dat zij in de bijna 200 jaar cultuur zo weinig gegroeid is. Wanneer men over 
haar geboortedatum denkt dan zou die wel eens kunnen liggen rond de tijd 
dat Columbus Amerika ontdekte.
Zij bloeit vrij regelmatig in oktober en verspreidt dan in de kas een zoete geur 
waarop de kleine zweefvliegen in grote horden afkomen. Als men de anato
mie van zo'n gecompliceerde bloem bekijkt, dan is het zeker dat alleen der
gelijke kleine vliegjes een bestuiving teweeg kunnen brengen. Het bestui- 
vingsmechanisme van deze, in kleine groepjes in de bladoksels staande 
bloemen geeft Schumann in zijn bewerking van de Asclepiadaceae uit 1 895 
voortreffelijk weer in een tekening.
Vanwege haar zeldzaamheid werd de plant op de Wereldtentoonstelling in 
Parijs en op het Botanische Congres in Wenen (1 905) tentoongesteld en 
vond daar veel bewondering.
Prof. Dr. R. Marloth, een hoogleraar woonachtig in Kaapstad maar van Duit
se afkomst, was op de hoogte van de geschiedenis van de plant en probeer
de vanaf 1 883 de soort op zijn natuurlijke groeiplaats terug te vinden. Hij 
geloofde niet dat de soort uitgestorven zou zijn. Over de herontdekking be
richt hij onder de titel "Verschillende informaties" in het Kew-Bulletin 1 909, 
pagina 349 als volgt: "Toen ik drie jaar geleden deze provincie bezocht, 
vond ik jonge uitlopers die uit een grote knol kwamen, een Asclepiadaceae. 
Dat was in de Sandriver Mountains, die iets ten oosten van Prince Albert lig
gen en uit kwartsiet bestaan gelijk dat van de Wittebergen. Volgens mij vol
deed deze plant goed aan de beschrijving van Fockea capensis Endl., doch 
mijn pogingen om bloeiende exemplaren te vinden bleven ondanks de hulp 
van enkele vrienden die ik foto's van de plant gestuurd had, zonder succes. 
Thans echter, waarschijnlijk vanwege de vele regens tijdens de zomermaan
den, bloeiden de planten volop en Dr. P.C. Lüttig uit Prince Albert stuurde 
mij een omvangrijke hoeveelheid. Er bestaat geen twijfel over de identiteit 
daar de planten goed overeenkomen met de beschrijving in de "Flora Ca
pensis"; ook Mr. N.E. Brown was zo vriendelijk mijn bevindingen te bevesti
gen. De plant komt tamelijk veel voor; ik zag aanzienlijke hoeveelheden van 
haar takken tussen de struiken op de heuvelhellingen. De knol bereikt een 
enorme grootte, is onregelmatig van uiterlijk, 30 tot 60 cm lang en 1 5 to 25 
cm in doorsnede, vaak 25 kg of meer in gewicht. De buitenkant is bruin en 
knobbelig. Door de plaatselijke bevolking wordt ze "Bergbarroo" genoemd.
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Boven: De exemplaren van Fockea crispa in de Botanische Tuin van Schönbrunn. Opname 1986. 

Onder: Fockea crispa te Schönbrunn; glasnegatief, opname van J. Maschin, ongeveer 1928.
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Boven links:
Tweejarige zaailingen in 1974 
Boven rechts:
Vierjarige zaailingen in 1976 
Rechts:
Bloemen van Fockea crispa

Kleurenopnamen: 
E. Zecher

De plant bloeit, net zoals vele andere planten uit de Karroo, afhankelijk van 
de regentijd. Zijn de buien karig, dan verschijnen één of meer jaren geen 
bloemen; valt de regentijd vroeg in het jaar, bijvoorbeeld midden in de zo
mer, dan verschijnen de bloemen in maart. Normaal bloeien de planten later, 
in april, mei of juni” .
Het commentaar van N.E. Brown luidde als volgt: "U it alles zou men kunnen 
opmaken dat ofwel de knol haar snelste groei in een zeer korte tijdsspanne 
na de kieming van de plant heeft en later niet meer, ofwel de jaarlijkse groei
percentages zijn extreem laag. Indien de laatste veronderstelling juist is, dan 
moeten de door Dr. Marloth genoemde reusachtige knollen vele eeuwen oud 
zijn” .
Zowel Prof G.C. Nel als de nog niet zo lang geleden overleden Dr. H. Herre
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vonden ook exemplaren; deze groeiden in de gewone Karroo-bodem op met 
struiken overwoekerde heuvels in de Kleine Karroo tussen Ladismith en Ama- 
lienstein. Ze komen in deze streek in redelijke aantallen voor; haar takken 
verstrengelen zich met de lage struiken van Euclea undulata, de zogenaam
de Guarri-struik. De bladeren van deze struik en die van de Fockea lijken veel 
op elkaar; de Fockea blijft echter in het onderste deel van de struiken. Enkele 
van deze knollen zijn enorm groot en als er eens een afsterft, wordt ze door 
de bijen gebruikt. Zij wordt hier "Koe" (vanwege het melksap in de takken) 
genoemd. Vanwege haar groeiplaats onder de Guarri-struik noemt men haar 
ook wel "Guarri-koe". De knollen van Fockea angustifolia, die uit Nama- 
qualand komt, worden nooit zo groot als die van Fockea crispa. De laatste 
vormt de grootste caudex van alle Afrikaanse Fockea's.
Genoeg over de geschiedenis van haar ontdekking. Weliswaar is zij de aan
duidingen "de laatste van haar stam" of "het enige exemplaar op de we
reld" kwijtgeraakt, maar één predikaat kan haar niet ontnomen worden. Ze 
is zonder twijfel de langst in pot gecultiveerde succulente plant ter wereld. 
Over haar is ook al zoveel geschreven en wanneer men, zoals ik, alles verza
melt wat over haar op schrift of gevoelige plaat gezet is dan kan men veel 
over haar wel en wee lezen. Natuurlijk heb ik het gemakkelijk; ik zit zogezegd 
aan de bron, de plaats waar deze wonderlijke plant bewaard en verzorqd 
wordt.
Gaarne wil ik hier haar geschiedenis aanvullen, te beginnen bij haar heront
dekking in 1 906 tot aan de Erste Weltkakteenschau in Frankfurt in 1 984. 
Het is een groot wonder dat zij de beide verschrikkelijke wereldoorlogen 
goed overleefde, niet in 't minst dank zij de liefde van enkele tuiniers van 
Schönbrunn. In de jaren na de eerste wereldoorlog was zij onderwerp van 
enkele artikelen, zoals die geschreven door Dr. E.M. Kronfeld, A. Flefka, Dr. 
R. Wagner, H. Herre, A. Volbracht, Flofrat F. Matschkal en Dr. H. Cammer- 
loher; de laatste hield zich bezig met de enigszins verwarde taxonomie. 
Kronfeld bracht in 1 937 de vinder Franz Boos in een artikel over F. capensis 
goed voor het voetlicht (Boos werd later na A. von Steckhofen en R. von der 
Schot de derde directeur van de tuinen van Schönbrunn).
Eveneens in 1 937 verscheen het artikel van de Bundesgartendirektor Flofrat
F. Matschkal onder de titel "Eine alte Fockea capensis im Botanischen Gar- 
ten Göttingen?". Flij haakt in op een artikel van de tuinhoofdinspecteur F. 
Börner uit Göttingen in de Gartenflora van 1 936 onder de titel "Die verkann- 
te Fockea capensis Endl.". Börner gelooft dat een plant die in Göttingen 
staat onder de naam Pergularia edu/is Thunb., identiek is met F. capensis. 
Matschkal geeft een uitvoerige reisbeschrijving over de verlate terugkeer van
G. Scholl, waarbij deze met grote moeilijkheden en financiële problemen te 
maken had. Naar aanleiding hiervan stelt Matschkal dat het niet onmogelijk 
is dat Scholl, op zijn thuisreis door Duitsland, de in Göttingen in cultuur zijn
de plant als betalings- of ruilobject van de hand heeft gedaan. Een on
dersteuning wordt nog gevonden in de ongeveer gelijke leeftijd van de plant 
in Schönbrunn en Göttingen, hetgeen er dan op zou duiden dat ze van de
zelfde herkomst zijn.
Matschkal bericht ook dat Dr. El. Flerre in dat jaar (1 937) drie grote exem
plaren van Fockea capensis aan de tuin van Schönbrunn gezonden heeft. 
Deze planten leven nog in goede gezondheid te zamen met de oude plant. 
Er is een foto van een van deze planten kort na haar aankomst in Schönbrunn.
In de daarop volgende tijd hadden onze planten weer een moeilijke periode; 
ze moesten het 1000-jarige rijk overleven, maar ook deze zware test 
doorstonden ze glansrijk, mede door de goede verzorging van de toenmalige
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directeur, de hoogleraar botanie Prof. Dr. H. Cammerloher. Hij is het ook ge
weest die de enige taxonomische studie over F. capensis heeft geschreven. 
In de jaren na de oorlog werd het stil rond de oude dame van Schönbrunn. In 
juni 1 947 werd zij weer eens verplant, hetgeen blijkt uit de aantekening op de 
achterkant van het blikken etiket.
Sedert september 1 968 ben ik dan de verzorger van de botanische traditie 
in Schönbrunn en het was liefde op het eerste gezicht die me met deze "na
tuurmonumenten" verbond. Tijdens mijn vakopleiding, die in het gespeciali
seerde bedrijf van ir. L.G. Maly in Wenen begon en aldaar in 1 965 afgerond 
werd met het meesterexamen, had ik al de wens de succulentenverzameling 
van Schönbrunn te mogen gaan beheren.
In juli 1 969 verplantte ik de vier grote Fockea's in een zeer mineraalrijk cul- 
tuursubstraat bestaande uit 85% oergesteentegraniet en slechts 1 5% orga
nisch materiaal met een pH van 5,5. Ze hadden toen 22 jaar in hetzelfde 
substraat gestaan, wat natuurlijk niet meewerkte aan hun gezond
heidstoestand. De juistheid van mijn cultuurmethode en het substraatmeng- 
sel toonden de planten nog in hetzelfde jaar door een krachtige bladgroei en 
later in de herfst door een rijke bloei.
Het hoogtepunt in het leven van onze F. capensis - ik noem haar liefdevol 
"Die alte Dame von Schönbrunn" - was na de bloei in de herfst van 1 971 
toen zij in het voorjaar van 1 972 drie vruchtpeulen ontwikkelde. Na de rij
ping werden de zaden in juli van dat jaar uitgezaaid. De foto's laten zien dat 
onmiddellijk na de kieming de peenachtige wortel gevormd wordt die dan 
vrijwel geheel onder de grond zit. Met het klimmen der jaren groeit de knol 
iets meer boven de grond. De lange, slingerachtige takken die uit de schedel 
van de knol ontspringen, zijn bezet met tegenover elkaar geplaatste donker
groene, 2-3 cm lange en 1-2 cm brede bladeren. De groenige, met bruine 
stippen bezette bloemen ontstaan in de bladoksels. Op de foto is de bloem 
goed in beeld als ook de interessante, kurketrekkervormige knoppen. Zoals 
bij de meeste Asclepiadaceae worden de bloemen door insecten (vliegen 
etc.) bestoven; kunstmatige bestuiving is zeer moeilijk. De bloemen zijn 
zelfsteriel; het stuifmeel moet dus van een andere plant komen. Pas een 
half jaar na de bevruchting worden de paarsgewijs staande, groen en bruin 
gemarmerde, hoornvormige peulen rijp. Deze peulen bevatten vele kiemkrach- 
tige zaden die door de wind verspreid worden als de vrucht openspringt. De 
kiemkracht blijft echter slechts kort behouden.
Voor een succesvolle cultuur moeten.deze planten een goede rustperiode 
hebben. Oude natuurimporten uit Zuid-Afrika zijn in 't algemeen moeilijk in 
cultuur; ze gaan snel rotten als ze bij het verzamelen ook maar licht bescha
digd zijn. Het beste is ze uit zaad op te kweken. Dit is veel eenvoudiger en 
ook zekerder en biedt u tegelijk de vreugde de totale ontwikkeling van deze 
interessante en zeldzame planten van nabij te kunnen gadeslaan.
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Parodia's in inm aakglazen: de oplossing?

ERIC J.M. PIENS

Is het zaaien van Parodia's in inmaakglazen (Vlaams: steriliseerbokalen) de 
oplossing? Na herhaaldelijk aandringen van Miroslav Veverka, mijn Praagse 
correspondentievriend, ben ik in 1 987 ook overgegaan tot deze methode. Ik 
geef toe er geen spijt van te hebben, alhoewel elke medaille zijn keerzijde 
heeft. Eliernavolgend geef ik de werkwijze zoals die veel in Tsjecho- 
Slowakije wordt toegepast, een variant op de Fleischer-methode (1).
Er wordt gebruik gemaakt van 1 I inmaakglazen, plus het deksel, rubberen 
afsluitring en staalveer (of een ander spanmiddel). Verder horen er nog bij: 
glaspijpjes gesneden uit reageerbuizen en aluminiumdraad voor het verde
len van het substraat in zaaivakjes (afb. 1).
Het substraat bestaat uit het volgende mengsel: 40% versnipperde houts
kool, 40% steengruis of panslag, 10% tuingrond, 5% bladaarde en 5% 
meststof. Dit (vochtige) substraat wordt gedurende 40 minuten bij 1 5 0 °C 
verhit.
Op de bodem van het glas plaatst men een glaspijpje waarvan de bovenste 
zijde met een wattenprop is afgesloten. Daarna worden 5 soeplepels van 
het substraat in het glas gebracht (afb. 2). De zaaibodem wordt geëgali
seerd, de watten weggenomen en met aluminiumdraad wordt het opper
vlak verdeeld (hiervoor kunnen ook glasplaatjes gebruikt worden). Langs 
een glasstaaf wordt 45 ml water via het pijpje toegevoegd (afb. 3).
Er mag geen water op de bodem blijven staan. Mocht dit wel zo zijn, dan 
kan met het verwijderen door het met een slangetje of een wattenpropje op 
te zuigen. Daarna wordt de gummiring en deksel op de pot geplaatst. Tus
sen de beide wordt een lucifer aangebracht, waardoor tijdens het afkoelen 
na het steriliseren geen vacuum kan ontstaan. Nu wordt het glas in een
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VERENIGINGSNIEUWS FEBRUAR11988
"Succulenta" is het verenlgingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postglrodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f 50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden /  7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f 5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

MAANDBLAD
Hoofdredacteur: C.A.L. Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen. Tel.: 03483-2300.
1e Redacteur: Th.M.W. Neutelings, Galmeidljk 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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f 140,-; 1 pag. f  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobbybenodigdheden
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging:

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

16 en 17 april 
7 mei 

12 mei 
14 mei 
28 mei 
28 mei 
4 juni

18 juni

18 t/m 23 juli 
27 augustus 1988 
3 september 

23 nov. t/m 5 dec.

: Open dag bij Walter Dams, Atheneumstr. 28, Leopoldsburg België, tel.: 011-345349 
: Cactus en Vetplantenbeurs afd. Fryslan. Info in het januarinummer.
: Tentoontelling en ruilbeurs afd. Achterhoek. Info in dit nummer.
: Nationale Beurs Van Natuurliefhebbers afd. Utrecht. Info in het januarinummer.
: Algemene Vergadering. Info in het januarinummer.
: Goudse Cactusbeurs.
: Ruilbeurs afd. Tilburg.

Plaats: Café-Rest. Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg.
: Plantenbeurs afd. Dordrecht.

Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Info tel.: 078-311191 
: Aloë 88. Info in het aprilnummer 1987 en bij C. Boele, tel. 05920-40359.
: Ruilbeurs van het "Oosten”  in de "Hanzehof”  te Zutphen.
: Internationale Cactus- en Succulentenbeurs afd. Nijmegen.
: VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Amsterdam:
26 februari : Avond verzorgd door de Werkgroep Succulenten Bescherming WSB.

Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België
26 februari : Lezing door P. Vent over Parodia

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken:
3 maart : Feestavond

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken:
2 maart : Plantenquiz, voorjaarsbehandeling van de planten en plant van de maand. Aloë, Aga

ve, Aylostera, Lobivia en Rebutia.
Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Eindhoven:
7 maart : De Heer F. Supplie uit Roermond zal een lezing verzorgen over Epiphytische cactus

sen en zijn hybriden.
Plaats: De Schalm, O.L. Vrouwendijk 31, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
22 februari : Lezing door Dhr. L. Bercht over Thelocephala met dia’s van dhr. Buining.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
9 maart : Dialezing over Agave, Haworthia en Echeveria door dhr. W. Sterk.

Plaats: Restaurant "Sportpark", Schans 11A in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gouda en omstreken
17 maart : Hr. Goossens uit België komt spreken over Mexico.

Plaats: "Het Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.
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Afd. Groningen:
17 maart : Lezing over Mamillaria's door Herman Koningsveld voor de leden van de afdelingen

Groningen, Delfzijl en Hoogeveen.
Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
10 maart : Deze avond zal een nog onbekende gastspreker worden uitgenodigd.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Noord- en Midden Limburg
26 februari : Dialezing door Dhr. Theunlssen over Notocactus.

Voor info over tijd en plaats: F. Supplie, tel.: 04750-19389 na 20.00 uur.

Afd. Nijmegen:
1 maart : Lezing verzorgd door Dhr. Braamhaar.

Afd. Tilburg:
14 maart : Lezing door Dhr. Witteboer over zaaien en lava.

Plaats: Kasteelhoeve, Hasseltstraat Tilburg.

Afd. IJsselstreek:
26 februari : Lezing door Dhr. Braamhaar over Brazilië. Plaats: Goor.

Afd. Zaanstreek
26 februari : Lezing over Hoya en Asclepiadceae verzorgd door de Fa. van Donkelaar.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland:
26 februari : Bijeenkomst met succulentenquiz en dia’s van eigen leden. Plant v.d. Maand: Coryp-

hantha door Dhr. Antheunisse.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
1 maart : Praktijkavond verzorgd door enige ervaren liefhebbers voor onze beginners. Tevens

verloting.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
25 februari : Lezing over Mamillaria’s door Herman Koningsveld.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

Succulenta afd. Haarlem houdt in het weekend van 30 april en 1 mei weer haar jaarlijkse beurs en ten
toonstelling in de aula van de dr. A. van Voorthuysenschool, Prof. Eykmanlaan 1, Haarlem. (Boerhaavewijk 
nabij het Elisabeth Gasthuis). De beurs wordt gehouden van 10 tot 16 uur, toegang vrij. De kosten zijn 
I 5,- per tafel per dag. Inlichtingen H. Bertram, Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem, tel. 023-360365.
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NIEUWE BESTUURSLEDEN GEVRAAGD

Op de komende Algemene Ledenvergadering van 28 mei zullen Mevr. B. Stortenbeek (bestuurslid) 
en P. Melis (secretaris) aftreden.
Het Bestuur verzoekt diegene die interesse hebben in een van beide functies contact op te nemen 
met de secretaris.
P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.

JAARVERSLAG DIATHEEK 1987

Gedurende het jaar 1987 zijn totaal 5 aanvragen verzorgd. Door de belangloze schenkingen van: Mevr. de 
Looze-Hendriks, Heerde en de heren van .Alsemgeest, Montfoort en Süpplie, Roermond is het aantal be
schikbare dia’s op 2800 gekomen.
Hiervoor nog mijn hartelijke dank.
In dit aantal zijn de zgn. Buining-dia’s nog niet meegeteld. N.B. Ondanks herhaalde toezeggingen is nog 
slechts een beperkt aantal dia’s, van wijlen de heer Buining, aan de diatheek overgedragen.
Er is geen gebruik gemaakt van het bschikbaar gestelde budget. Na 15 jaar heb ik de werkzaamheden 
t.b.v. de diatheek beëindigd en op 19 december j.l. de bezittingen van de diatheek aan mijn opvolger, de 
heer J. Dekkers, overgedragen.

de diathecaris H. Mevissen

JAARVERSLAGEN RUILEN ZONDER HUILEN 1987

Door het plotselinge overlijden van de heer Leusink is het werk voor ruilen zonder huilen wat later op 
gang gekomen dan andere jaren. Waarschijnlijk door deze omstandigheden was het aantal ruilers zeer 
klein (14).
Er werden wel veel plantjes voor beginners gestuurd, waarvoor ik de gevers nog eens wil bedanken, want 
zonder deze plantjes kan er voor de beginners (en dat waren er dit jaar 70), niets gedaan worden. Een aan
tal vroeg gestuurde plantjes heeft misschien wat te lijden gehad van de lange wachttijd: het duurde even 
voor de verzending van de pakjes voor de beginners op gang kwam. Hopenlijk kunnen we dit jaar weer al
les op tijd verzenden.
Het jaar 1987 werd afgesloten met f  143,19 in kas, in het jaar 1986 was dat f  139,54.

De beheerdster van RzH, E. van Die-van Wijnen

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten. SO U TH W E S T SEEDS
KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

Geopend: donderdag, vrijdag en DOUG & VM RO W IAND
zaterdag van 9-18 uur. 200 Spring Rood •  Kempsfon. Bedford •  Ertgtarvd MJU2-BND

Telephone Bedford (0234) SB970

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 

geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ook in de wintermaanden.

yVinterbestellingen deze maand nog 20% Korting. Nieuwe plantenlijst is verschenen. U kunt hem bestellen door 
overmaking van f 3,50 op giro 889563.

NIEUW: Het eerste Nederlandse epiphytische cactusboek, geschreven door Frank Süpplie, 36 pag., 20 pentekenin
gen, A4-formaat, ingebonden, prijs: f 17,-- + f 5,-- verzendkosten. Bestellen door overmaking van dit bedrag op 
giro 3710170.
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RUILBEURS ACHTERHOEK

De afdeling Achterhoek organiseert op 12 mei 1988 (Hemelvaartsdag) haar jaarlijkse tentoonstelling en 
cactusbeurs.
Dit jaar wordt dit evenement gehouden in en om het E.N.O. gebouw te Groenlo, achter de bierbrouwerij. 
Informatie bij: Mevr. A. Heijnen, nr. 79II, 7116 TC Kotten. Tel.: 05434-314.

CLICHÉFONDS

Nu de grootste drukte van de zaadbestellingen voorbij is, kunnen we U een overzicht geven 
van de soorten waarvan nog een wat grotere voorraad is.
Van deze soorten kunt U nog porties bestellen. Van alle soorten kunt U nu ook vijf porties 
voor de prijs van vier bestellen.
Wanneer U bestelt, geeft U dan vooral voldoende vervangers op, want de voorraad van een 
aantal soorten is klein en ieder krijgt alles wat hij bestelt to het op is. U kunt U bestelling 
doen op een bestelformulier uit het Decembernummer van Succulenta of U kunt de ge
wenste nummers op een papier zetten en mij dat toezenden.
Levering geschiedt op dezelfde voorwaarde als vermeld in het Decembernummer.
De volgende soorten zijn nog verkrijgbaar:
ACA 08; ANC 02 t/m 4; ARI 02, 03; AST 03, 05, 06, 08 t/m 11; AUS 01 t/m 05; BAR 01, 02; BLO 
01, 02; BOL 01; BRI 01; BUI 01, 02; CAC 01; CER 01, 02; OLE 01, 03 t/m 07; COA 01, 02; OOP 
01, 01, 03, 07; COY 01 t/m 05, 07 t/m 09; 11 t/m 20, 22, 24; DIC 01, 03, 04; DOL 01 t/m 05; ECA 
01 t/m 03; ECO 01 t/m 06, 08 t/m 11, 13, 17 t/m 23; 25 t/m 45, 48, 49, 51 t/m 53; EOF 01, 02, 04, 
13, 14; ECM 02, 06, 07; ECN 03 t/m 06, 09; ENC 01; EPT 01; ERC 02; ESC 02 t/m 06, 08, 10 t/m 
13, 15, 17 t/m 22; FER 01 t/m 04, 07 t/m 10, 13, 16; FRA 02, 03, 06 t/m 11; GLA 02; GYC 01, 03, 
12 t/m 14; GYM 02, 09, 12, 16, 21, 22, 26, 30, 33, 35; HAA 01 t/m 05; HAM 01; HAR 01; HOM 01; 
HOR 01, 02; KRA 01, 02; LOB 01, 02, 09, 30, 31, 34, 35; LOH 01, 02; MAL 02, 04 t/m 08, 10, 14, 
15, 17 t/m 19; 21 t/m 23; 26 t/m 31; 34, 36 t/m 42, 44 t/m 47, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 70, 
72, 77, 80, 81, 84, 85, 87 t/m 89, 91 t/m 98, 100 t/m 106, 108, 113, 115, 120, 122, 123, 126 t/m 
129; MAM 02; MEL 01, 03 t/m 36; NBE 01, 04, 05; NBU 01; NCH 01, 02, 04 t/m 06, 08 t/m 13; 16, 
17, 19, 21 t/m 25, 28 t/m 32; NEL 01, 04; NEP 01 t/m 13; NOT 05, 06, 08, 09; OPU 01 t/m 05; 
ORE 01 t/m 03; ORT 01; PAR 01, 03 t/m 25; PEL 01, 02; PIL 01 t/m 08; PSL 01 t/m 03; PYR 02, 
04; RAT 01; REB 11, 12, 14, 15; RHI 01; ROS 01 t/m 03, 05, 06; SEC 01; SOE 01; STO 01; SUB 
01 t/m 06, 08; SUL 02, 06, 08 t/m 15, 17, 18; THE 02, 03, 09, 14; TRI 01 t/m 04, 06 t/m 09; TUR 05 
t/m 07, 11, 13; UEB 01 t/m 04; WIL 03, 04; AG 01, 01, 07, 09, 14 t/m 16, 18, 19; AO 01 t/m 09; AL 
01; AN 02; AR 01, 04; BE 01; BI 01; BO 01; CA 01; CR 01; Cl 01; CO 01 t/m 03; DE 01; Dl 01; DR 
01; FA 01 t/m 03; FU 01; Gl 01, 03, 05, 08, 10, 11; LA 01; LI 04 t/m 17, 20 t/m 23; MA 01; OP 01; 
PF 01; PI 03, 05 t/m 11; SO 01; Tl 01 t/m 03; TY 01.
De soorten die in het Decembernummer aangeboden werden in porties van 1000 zaden kunt 
U nu ook nog in porties van 1000 zaden bestellen!

J. Schraets, Beheerder Clichéfonds

RUILEN ZONDER HUILEN 1988

Ook dit jaar wil R.z.H. de hobby weer bevorderen door het ruilen tussen enigszins gevorderde liefhebbers 
mogelijk te maken.
Dit gaat door middel van een ruillijst die door ons wordt klaargemaakt en aan de ruilers wordt toegezon
den. Iedereen heeft wel leuke plantjes over om te ruilen en vindt in de ruillijst misschien datgene waar hij 
of zijn al lang naar op zoek was. Hoe meer mensen dus meedoen als ruiler, hoe interessanter het aanbod. 
Maar ook voor de beginners gaan we weer aan de slag. Gaarne ontvangen we van iedereen overtollige 
zaailingen om die onder de deelnemende beginners te kunnen verdelen. Zo raakt de zaaiende liefhebber 
zijn overtollige plantjes op een heel zinvolle manier kwijt en de beginners varen er wel bij!
Wat moet U doen om aan RzH 1988 deel te nemen?
1. BEGINNERS maken f  5,- over op gironummer 3960475 ten name van RzH, Molenweg 56, Lunteren. 
Wilt U hierbij vermelden "Beginners RzH '88”? Beginners uit België gireren Bfrs. 100,--. Mocht U voor de 
instandhouding van RzH iets meer willen gireren, dan wordt dan in dank ontvangen. En natuurlijk kunt U 
het geld ook in een enveloppe opsturen (zie adres onderaan dit stukje).
Iemand kan niet meer dan drie jaar meedoen als beginner, maar daarna is het ook veel leuker om als rui-
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Ier mee te doen. Een beginner, die dit jaar begint met zaaien ■ en Kijk eens wat een keus ons Clichéfonds 
biedt! ■ heeft over drie jaar heus wel leuke plantjes om te ruilen.
Als beginner ontvangt U in de loop van het eerste halfjaar een beginnerspakket met een zeer gevarieerd 
aantal platnjes. Wordt U niet direct boos als het pakje niet in Maart bij U is gearriveerd. Er moeten soms 
wel 100 van zulke pakjes gemaakt worden. Het kan dus wel even duren, maar het komt wel.
2. RUILERS gireren I 2,50 op gironummer 3960475 ten name van RzH, Molenweg 56, Lunteren. Daar
naast sturen ze de volgende gegevens aan ons op voor de ruillijst:
- Naam, adres, telefoon- en gironummer.
- Welke planten biedt U aan om te ruilen?
- Welke planten vraagt u?
- Welke drie planten vormen voor U speciale wensen? RzH hoopt namelijk één daarvan te kunnen vervul

len.
- Stelt U overtollige planten beschikbaar om onder beginners te verdelen?
Wilt U vooral proberen de plantennamen duidelijk te schrijven, dit bespaart ons veel tijd.
Alle gegevens en de verschuldigde bijdrage ontvangen wij graag vóór 1 april a.s. Doet U allemaal mee? 
Vooral de groep van rui Iers kan groter worden. Probeer het (nog) eens een keer. Het is verrassend wat 
voor leuke plantjes er vaak aangeboden worden om te ruilen.
Tot slot een verzoek aan iedereen, die planten aan RzH wil geven voor verdeling: Wilt U die, zodra U ze 
kwijt wil, zonder pot en aarde en bij vorstvrij weer opsturen aan het adres onder aan dit stukje? De on
kosten worden vergoed.
U kunt de planten natuurlijk ook komen brengen, maar bel eerst even voor de zekerheid. Laten we er met 
elkaar een goed ruiljaar van maken.
Contactadres: E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. Giro: 3960475 
t.n.v. Ruilen zonder Huilen.

OP BEZOEK BIJ ONZE ADVERTEERDERS:
EEN PROFIELSCHETS VAN BLOEMEN- EN PLANTENTUIN VAN DONKELAAR, WERKENDAM.

Bloemen- en plantentuin van Donkelaar is een bijzonder bedrijf dat zich richt op de partikuliere markt in 
bloemen en planten en wat daarmee te maken heeft. Voortgekomen uit een kleine bloemisterij-kwekerij 
(opgericht in 1898) is het bedrijf zich de laatste 20 jaar steeds sterker gaan onderscheiden van vergelijkba
re bedrijven als tuincentra. Vooral door het kleinschalige karakter van het hobbyisme van de eigenaren 
heeft het naam gemaakt in binnen- en buitenland op het gebied van de plantenliefhebberij.
Het bedrijf heeft drie facetten die tesamen het hele partikuliere groengebeuren beslaan. Als eerste is er 
de ambachtelijke bloembinderij met verkoop van bloemen, kamerplanten, ambachtelijk keramiek en na
tuurlijk bloembindwerk. Daarnaast is er de afdeling tuinaanleg en onderhoud met verkoop van tuinplanten 
en tuinmateriaal. De derde afdeling is de kwekerij van bijzondere planten voor verzamelaars met als spe
cialiteit: succulente planten, oftewel cactussen en andere vetplanten.
In de presentatie vormden de drie afdelingen één geheel. Bij het betreden van het terrein in het Laantje 
waar het bedrijf nu bijna 90 jaar gevestigd is zien we aan beide zijden van de oprit de presentatie van het 
tuingebeuren. In de vorm van diverse demonstratietuintjes wordt aan de tuinliefhebber een indruk gege
ven van de vele mogelijkheden met tuinplanten en tuinmaterialen. We vinden hier een kruiden- en fruit- 
tuin, een rotstuin, een vaste planten tuin, een rosarium, een heesterhoek, een schaduwtuin, een heemtuin, 
een vijvertuin, een grassen- en bamboetuin, een klimplantenprieel, een vijvertuin, een heide- en coniferen
tuin, een vetplantenmuur en een varentuin. Tussen en in deze demonstratie-hoeken bevinden zich de ver- 
koopvlakken met een bijzonder groot sortiment tuinplanten. Onder de meer dan 2000 soorten vindt men 
vele zeldzame en onbekende gewassen die door menige tuinliefhebber gezocht worden.
Als u de kasingang betreedt dan bevindt zich voor u de bloembinderij met rechts de kamerplantenkas. 
Ook hierin treft u naast het gangbare sortiment juist de minder gangbare en bijzondere soorten aan. Di- 
rekt rechts van de ingang zijn de succulentenkassen. Het grootste deel van de kassen wordt ingenomen 
door het SUCCULENTARIUM. Het is Nederlands grootste en een van de belangrijkste europese collecties 
op het gebied van cactussen en vetplanten. Tussen de tien en vijftienduizend soorten en variëteiten suc
culente planten zijn hier in de loop van de jaren bijeen gebracht. Op basis van deze collectie worden zeld
zame soorten bestudeerd en vermeerderd om zo hun weg te vinden naar de talloze liefhebbers en verza
melaars in binnen- en buitenland. Vorig jaar is hier ten behoeve van de vele bezoekers een educatieve 
succulententuin aangelegd. In deze tuin staan honderden cactussen en vetplanten per gebied van her
komst uitgeplant. Zo kan men zien wat voor verschillen er zijn tussen cactussen uit Mexico en Andes of 
uit Brazilië. Of waarom de vetplanten uit Afrika zo veel op Amerikaanse cactussen lijken. Via tekstborden 
en door de deskundige medewerkers wordt u duidelijk hoe de plantenwereld juist in die droge streken van 
de aarde er in is geslaagd zich te ontwikkelen tot zo’n weelderige en fraaie flora. Juist die verscheiden
heid maakt het kweken van deze planten tot een boeiende hobby, een hobby waarover u hier naar harte
lust uw licht kunt opsteken en een start kunt maken. In de verkoopkas treft u daarvoor dan ook heel veel 
cactussen en vetplanten aan van heel eenvoudig en klein tot heel bijzondere en exclusieve soorten. 
Samengevat is BLOEMEN- EN PLANTENTUIN VAN DONKELAAR een uniek bedrijf, klein in omvang maar 
zeer groot in sortiment en een waar eldorado voor iedere plantenliefhebber.
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Opgaven voor het maart-nummer moeten vóór 15 
februari bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Notocactus uebelmannianus, herteri, 
schlosseri, apricus en scopa var. xiphacanthus. R. 
Verhage, Stellingwerfstraat 45, 6826 SK Arnhem, 
tel. 085-641354.

Aangeboden: Aloes of S. Afr. (Reijnolds 50,--), Cac
tussen in kleur (Bechtel 5,-), Cactussen (v. Beon- 
sart 5,--), Cactussen (Cullmann 30,--), Cactussen en 
Vetplanten (Rauh 15,--), Cactussen in kleur (Lamb 
10,--), Cactussen (Barthlott 10,--), Cactussen e.a. 
Succ. (Bommelje 10,--) en Cactussen (Hoffman 5,--). 
Hr. de Bruyn, Peizerdiep 11, Pijnacker, tel. 01736- 
4370.

Aangeboden: K.u.a.S. 1973 tfm 1986 f 30,- per jaar
gang. Ook in ruil tegen Succulenta 1987, 1986, 
1982 en ouder. Klaus Billet, Westmarkstrasse 58, 
7500 Karlsruhe-41, B.R.D.

Ruilen: ” die Kakteen” van Krainz voor zover ver
schenen, in drie ordners, tegen K.U.A.S. jaargan
gen 1983 t/m 1987. Niet ingebonden geen bezwaar! 
Jac. de Jong, Overijsselseweg 14, 9084 AB Gou- 
tum. Tel.: 058-882842.

Gevraagd: Tegen redelijke prijs door serieuze lief
hebber één- of tweejarige zaailingen of jonge plan
ten van Sulco-rebutia, Mediolobivia, Echinocereus, 
Avlostera en Rebutia, eventueel ook grotere aan
tallen. Liefst op naam of veldnummer. Tevens ge
zocht lectuur over Sulcorebutia en Echinocereus 
in Ned., D. of Eng. G. Smit, Dr. Berlagelaan 68, 
5622 HD Eindhoven, tel. 040-447628.

Onze NIEUWE ZAADLIJST 1988 
is verschenen. Meer dan 2000 
soorten zaden van cactussen, 
vetplanten, tropische planten en 
botanische rariteiten.
Vraag deze gratis lijst aan.
Tevens zijn verschenen a f 2,50 
onze Euphorbia-liefhebbersgids en 
onze Hoya-Ceropegia liefhebbers- 
gids en a / 1,50 onze materialen- 
lijst. Deze 3 deeltjes te zamen f 5,--.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830.
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NIEUWE LEDEN

Praet van Gerry, p/a Gagelrijs 39, 5121 NB Rijen 
Wouters Biekie, Grote Voort 7, 5081 HE Hilvarenbeek 
Veen K.A. Mevr., Wilhelminastraat 23, 9611 JS Sappemeer 
Verwers Hr., Citrusstraat 7, 6412 WL Heerlen 
Frantzen, Pastoor Kribsweg 21, 6212 BS Maastricht 
Meyer-van Muilekom H.M., lepstraat 7, 5151 ZJ Drunen 
Wijnands J., Boksdoorn 26, 6226 WK Maastricht 
Halteren van, Bodegravenstr. 27, 5043 BN Tilburg 
Sluys A. v.d., P.O. Box 122, Caronsport 51C Canada 
Hoppenbrouwers N., Krekelhorst 7, 5121 SN Rijen 
Plat Y. Mevr., Ophirstraat 12, 8604 BM Stiens 
Zwaanswijk E.K. Mevr., Boeierstraat 44, 8937 BP Leeuwar

den
Nieuwenhuis S.A., De Wetstraat 33, 2332 XS Leiden 
Faessen Ing. G.A.W., Mendelsohnstraat 10, 3281 VJ 

Numansdorp
Kasius A.G., Santa Cruzdreef 57, 3563 VH Utrecht 
Beerendonk M., Duitslandstraat 23, 4614 KD Bergen op 

Zoom
Essen-Bonhof A. van Mevr., Oenerweg 37, 8161 PK Epe 
Bleijerveld J., Stationsstraat 30, 8171 BX Vaassen 
Lembrechts Annemie, Maria Coolstraat 11, 105 B-3100 

Heist o/d Berg, België
Kruisheer-Hoogeweg N., Rietveld 30, 3461 GS Mijdrecht 
Monsees H.P., Parklaan 8, 1406 KL Bussum 
Neijboer R., Het Kerspel 78, 8061 BD Hasselt (O.) 
Jongbloed N., Vouwermanstr. 7, 7412 TJ Deventer 
Hulleman A., 1e Weerdsweg 40, 7412 WT Deventer

Boone D.A., Moerkapelse Zijde 70, 2751 DP Moerkapelle 
Galen J. van, Schaffelaarstr. 16, 6825 KZ Arnhem 
Hortus Botanicus V.U., V. Boechorststraat 8, 1007 MC 

Amsterdam
Peietrman H. v.d., Vredenburg 146, 3328 DL Dordrecht 
Koster-Okkerse Mevr. G.C., Berg en Dalseweg 318, 6522 CP 

Nijmegen
Lochem G.H. van, Ter Kleef 16, 7608 KK Almelo 
Hoogstraten G. van, Jan Vossensteeg 20, 2312 WE Leiden 
Geijn M.J. van, Waterstraat 54, 4702 TW Roosendaal 
Antman N. Mevr., De Hennepe 566, 4003 BP Tiel 
Kooij I., Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik 
Vliegenhart P.C., van Heemstraweg 56, 6645 KH Winssen 
Blaauw B. Mevr., Oldenzaalsestr. 230, 7523 AE Enschede 
Kok O.H., Tiendstraat 28, 8162 WH Epe 
Segal-Heine M., 11 v/d Helststr. 39-III, 1073 AC Amsterdam 
Veghel E.M. van, Dongenseweg 98, 5047 SG Tilburg 
Kooi G. v.d., Poppeweg 35, 8924 AG Leeuwarden 
Roebroek Yvonne, Sijzenhof 5, 6181 KP Elsloo (L.)
Paes J.N., Julianastraat 35, 2351 GW Leiderdorp 
Triest G. van, Noorddijkerweg 30, 9734 AT Groningen 
Horst Siegmund, Marnkeweg 40, 125 D-2858 Schiffdorf- 

Spaden
Vranken Ivo, Rijksweg 203, 105 B-3640 Maasmechelen 
Smallegange M.D., Gerbrandystraat 118, 4384 NL Vlis- 

singen
Klaveren Christa van, Laurierhof 13, 7641 XA Wierden 
Hoek v.d.-v. Wees M., Titus Brandmastr. 9, 3421 CC 

Oudewater
Fritschy Frank, Visserstraat 69, 6579 AS Kekerdom

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

Schrijf voor gratis lijst van vers geoogste 
cactus- en vetplantenzaden naar:

ROY YOUNG , 23 Westland Chase,

West Winch, Kink’s Lynn, Norfolk, PE 33 OQH, 

Engeland.
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Zaaisel Parodia 's

steriliseerpot geplaatst (afb. 4) en zoals bij fruit en groenten met water
damp bij 1 0 0 °C gedurende 30 minuten gestoomd. De glazen daarna laten 
afkoelen in de gesloten steriliseerketel. Wanneer dan de lucifer wordt weg
genomen en de spanner wordt geplaatst is de voorbereiding beëindigd. In 
de glazen zijn alle schimmel- en algvormende elementen gedood; de zaai- 
bodem kan zo meerdere jaren bewaard blijven.
Mijn commentaar op deze methode: Ik maak gebruik van halve liter glazen. 
Daarbij is de hoeveelheid gespannen lucht in een gelijke verhouding als bij 
het zaaien in zakjes.
Over de samenstelling van zaaigronden is reeds veel geschreven. Ik leg op 
de bodem kiezelsteentjes (V2 cm dik) en daarop gezeefde potgrond. Het 
uitgloeien van de grond laat ik achterwege. Aan het toegevoegde water 
heb ik preventief chinosol of Derosal als ontsmettingsmiddel toegevoegd. 
Of men bij de beschreven methode kan spreken van steriliseren valt te be
twijfelen. Echter, tussen deze methode en afgesloten steriliseren had ik 
geen verschillen.
Het onderste gedeelte van het glas werd niet donker gemaakt zoals bij 
kunststofdozen. Met een doktersspuitje, al of niet met injectienaald, kan
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ook water toegevoegd c.q. verwijderd worden.

Het zaaien
De zaden worden eerst gecontroleerd met een sterke loupe en alle nog 
aanwezige vruchtresten worden verwijderd. In een reageerbuis worden ze 
vermengd met een fungicide, slechts zo gering dat de zaden net bedekt 
worden met een dun laagje. Met een lang lepeltje worden de zaden vervol
gens in de afgebakende zones gebracht (afb. 5). Het deksel wordt zo kort 
mogelijk eraf genomen. Hierna de glazen met de klem afsluiten en gesloten 
laten tot de tijd van verspenen is aangebroken. Het pikeren van de zaailin
gen gebeurt bij een grootte van 5 mm, dat is 3 è 5 maanden voor de grof- 
zadigen onder de Parodia's.

Mijn ervaring (in mineur)
Parodia's zaaien was voorheen altijd een gokspel. Ik heb dit jaar het beste 
resultaat sedert 4-5 jaren. Zelfs soorten waarvan gezegd kan worden "b ij
na 100 procent opkomst".
Natuurlijk moet men opletten voor schimmel. (Dat doet zich toch nog 
voor).
In een glas met 1 2 soorten kan alles verloren gaan, wat mij is overkomen. 
Daarom worden de glazen wel geopend en het zaaigoed geneveld met een 
Derosal-oplossing. Uiteraard zijn er wel enkele soorten waarvan geen of 
weinig opkomst werd gezien. Hierover zal men nooit precies kunnen zeg
gen wat de oorzaak ervan is. Grotere porties, gesplitst in 2 delen geven 
verschillende resultaten. Van nul tot .... procent opkomst in verschillende 
glazen, doch soms ook een identiek verschijnsel bij gebruik van slechts één 
glas. Onrijpe zaden? Oude zaden? (Zie "De Wereldreis van een Parodia- 
zaadje" — Cactus 1 9 (5): 74, 1 987). Wie zal het zeggen?
Vast staat voor Parodia's: beter de microspermae-soorten niet bedekken 
met kiezelsteentjes. De steriliseerbehandeling remt de algenvorming zeer 
sterk. En koude kieming? Men kan dit liefst vergeten!
Men doet er goed aan, de eerste dagen het verwarmen te matigen. Daarna 
flink verhogen.
Het beste resultaat kreeg ik tijdens mijn afwezigheid gedurende het paas- 
verlof (Monaco - alweer cactussen). De eerste dagen na de uitzaai van 
nieuw ontvangen zaden (de vorige zelfde soorten waren verloren door 
schimmel of niet gekiemd) werd de verwarming matig gehouden. Bij mijn af
reis werd de bodemverwarming van mijn kamerkasje uitgeschakeld. Liever 
een beetje té lage temperatuur dacht ik, dan te weinig schommeling tussen 
de dag- en nachttemperaturen. De laatste dagen voor mijn thuiskomst was 
de kas (lees veranda) hermetisch afgesloten door mijn zoon die toen ook 
met vakantie vertrok. Het moet enorm warm geweest zijn. De eerste 
vaststellingen die ik deed waren enkele planten met brandvlekken en 
bloemknoppen die door de hitte waren ingedroogd.
En de zaailingen in het kasje? Niks aan de hand. Of toch? Jawel, die laatst 
uitgezaaide waren tot 100 procent gekiemd bij een temperatuur boven de 
50 graden (doch wel uit de zon).
Wie zei er ook weer: "Parodia's zijn koude kiemers"? Mijns inziens speelt 
het langdurig en sterk daglicht een grote rol bij deze lichtkiemers!11

Verlorenbroodstraat 27 — B 9220 Gent-Merelbeke 

Literatuur:
1. Z. Fleischer, Eine interessante Aussaatmethode, K.u.a.S. 1965, 16 (1), 10-13.
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H et geslacht M atucana Br. & R. (XIII)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS EN A.B. PULLEN

Matucana pujupatii (Donald & Lau) Bregman, Willdenowia 17 (1 ), p. .. 
(1 988).
(pujupatii = genoemd naar Shawintu Pujupat Dagses)

Synoniemen:
Borzicactus madisoniorum var. pujupatii Donald & Lau, The Nat. Cact. & 
Succ. Journ. 26 (3) p. 71 (1971)
Matucana madisoniorum var. pujupatii (Donald & Lau) Rowley, Rep. pi. 
succ. 22 p. 10 (1971)
Borzicactus madisoniorum var. caespitosa n.n.
Matucana madisoniorum var. uyupanii n.n.
Submatucana joadii n.n.
Matucana spec. de Corral Quemado n.n.
Matucana spec. Tarapoto n.n.(?)

Beschrijving
Lichaam grijsgroen tot blauwgrijs, bolvormig tot ovaal, tot 1 0 cm breed, tot 
1 5 cm lang; weinig spruitend aan de basis; geen penwortel. Ribben 1 0-1 2, 
breed, recht, verdeeld in tot 20 mm lange, kegelvormige tuberkels. Areolen 
rond tot ovaal, 3-4 mm lang, wit tot grijs, 1 0-20 mm van elkaar verwijderd. 
Bedoorning in nieuwgroei bruin met okerkleurige basis, later grijs wordend, 
gekromd, buigzaam; randdorens 6-9, 5-20 mm lang; middendorens 0-2, 
tot 50 mm lang.
Bloem 6-7 cm lang, in anthese 4-5 cm breed, iets scheef; petalen karmijn
rood. Bloembuis 6-9 mm dik, bruin tot wit behaard. Nektarkamer 2-3 mm 
hoog, afgesloten door een diafragma, dat gevormd wordt door de basis van 
de primaire meeldraden; honingklieren zwak ontwikkeld, wandstandig. 
Elelmdraden aan de basis wit, overgaand in karmijn, helmknoppen geel; pri
maire meeldraden aan de basis ca. 7 mm met elkaar vergroeid, de stamper 
als een manchet omvattend; veel meeldraden steriel. Stamper karmijn, 
stempellobben 5-7, ca. 2 mm lang, groen.
Vrucht plat bolvormig, met ribben, groenachtig purper, ca. 1 0 mm in doorr 
snede.
Zaad dofzwart, met onregelmatige, geelbruine arillusresten; ca. 1,8 mm 
breed, ca. 1,2 mm hoog, ca. 1,2 mm dik; ventraal en dorsaal sterk ver
breed. Elilum ovaal; hilumweefsel bleekgeel, aan de hilumrand zodat 
meestal één groot gat, soms 2 kleinere ronde gaten aanwezig zijn. Testacel- 
len tamelijk afgeplat met zwak geplooide cuticula. Embryo peervormig, iets 
krom.

Opmerkingen over de nomenclatuur en de morfologie
Deze plant is oorspronkelijk door J. Donald in 1971 beschreven als Borzi
cactus madisoniorum var. pujupatii, genoemd naar Shawintu Pujupat, een 
Peruaanse jongen, die de plant in 1 969 vond tijdens een expeditie van A. 
Lau. Eerder was deze soort gevonden door W. Krahn en P. Elutchison en 
door de laatste voorzien van de provisorische naam B. madisoniorum var. 
caespitosa n.n. Deze naam is echter nooit geldig gepubliceerd.
Nog in datzelfde jaar 1 971 werd deze plant door G. Rowley in het geslacht 
Matucana geplaatst. Recent veldonderzoek heeft uitgewezen, dat de ver-
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Matucana 
puju pa tii
b ij Corral Quemado 
(met rijpe vrucht)

Foto:
A. Meers tadt

1. Matucana pu ju  patii, lengtedoorsnede van de bloem.
2. idem, zaadknoppen.
3. Matucana pujupatii, SEM-opname van het zaad, zijaan

zicht, dorsale zijde links, ventrale zijde rechts; vergro
ting 35x.

4. idem, basaal aanzicht; vergroting 35x.
5. idem, apikale deel van het zaad m et opengescheurde 

arillus; vergroting 200x.
6. idem, detail van Fig. 5 m et cuticulaplooien die op de 

grens tussen 2 cellen afwezig zijn; vergroting 1 lOOx.
7. idem, testa van het basale deel van het zaad; cuticula

plooien dóórlopend van de ene naar de andere cel; 
vergroting lOOOx.

8. Matucana pujupatii, lengtedoorsnede van het zaad; 
arillus-, funiculus- en hilum weefsel gestippeld.

9. idem, embryo.

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman
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schillen met M. madisoniorum var. madisoniorum dermate groot zijn dat de 
status van zelfstandige soort hier op zijn plaats is. Niet alleen verschillen bei
de taxa in habitus (hoewel niet al te veel, zeker niet in de cultuur) maar ook 
de bloemen en zaden vertonen een aantal opvallende verschillen. De be
langrijkste verschillen tussen M. pujupatii en M. madisoniorum worden in 
een tabel duidelijk gemaakt.

Kenmerk M. pujupatii M. m adisoniorum

Bedoorning totaal aantal dorens 6-1 1, 
maximale lengte 50 mm, 
nooit geheel doornloos

totaal aantal dorens 0-5, 
maximale lengte 30 mm, 
vaak geheel doornloos

Bloem lengte 60-70 mm, zygomorf, lengte 80-100 mm, actino- 
karmijnrood, bloembuis 6-9 morf, oranjerood, bloembuis 
mm dik, buisvormig ca. 5 mm dik, meer

trechtervormig
primaire meeldraden aanwe- primaire meeldraden afwezig, 
zig (alhoewel vele steriel), nektarkamer open
nektarkamer gesloten

Zaad dofzwart met arillusresten, 
hilumweefsel aan de hilum- 
rand, hilum zonder dwars- 
schot, cuticula geplooid

glimmend bruin zonder aril
lusresten, hilumweefsel afwe
zig, hilum met dwarsschot 
("hilar ridge” ), cuticula prak
tisch glad

Kieming kieming na afbreken van 
een kiemdeksel (operculum)

kieming na onregelmatige 
scheuren in de zaadhuid

M. pujupatii staat niet alleen geografisch maar ook fylogenetisch tussen M. 
formosa en M. madisoniorum in. Met name de bloem en het zaad vertonen 
een aantal kenmerken die ook bij M. formosa te vinden zijn maar die bij M. 
madisoniorum verdwenen zijn. Eén van deze kenmerken betreft de ring van 
primaire meeldraden die de nektarkamer afsluit. Bij de overige soorten uit de 
paucicostata-groep is dit kenmerk zeer duidelijk aanwezig maar bij M. madi
soniorum is hiervan niets meer terug te vinden. M. pujupatii bevindt zich in 
dit opzicht in een overgangsfase want opvallend veel primaire meeldraden 
zijn steriel, d.w.z. zonder helmknoppen (bestudeerd zijn 4 bloemen van 4 
verschillende planten afkomstig van de natuurlijke groeiplaats). Dit bewijst 
eens te meer dat M. madisoniorum aan het eind van een evolutielijn staat en 
dat de opvatting van Ritter dat deze soort één der meest primitieve soorten 
is, volstrekt onjuist is.

M. pujupatii zal men tevergeefs zoeken in het 4-delig werk van F. Ritter 
"Kakteen in Südamerika''. Dit kan twee dingen betekenen:
1. Ritter heeft deze plant nooit gevonden;
2. Ritter heeft deze plant bewust niet genoemd, omdat deze als variëteit van 

M. madisoniorum niet in zijn geslacht Eomatucana, dat hij had op
gesteld voor M. oreodoxa en waarin hij later ook M. madisoniorum on
derbracht, past.

Beide mogelijkheden zijn waarschijnlijk juist. Als hij deze plant gevonden zou 
hebben en de bloemen en zaden goed bestudeerd had, zou hij ongetwijfeld 
de plant als aparte soort beschreven hebben. Het blijft echter vreemd, dat hij 
met geen enkel woord over deze bijzondere plant rept.
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Het type-exemplaar van M. pujupatii is gedeponeerd in het herbarium van 
de universiteit van Heidelberg onder nummer Lau. 107.
De variëteitsnaam uyupanii is een verbasterde schrijfwijze voor pujupatii, 
niettemin zal deze naam nog op menig etiket te vinden zijn. Submatucana 
joadii n.n. is volgens Donald (1 976) identiek aan M. pujupatii; hetzelfde 
geldt voor de Knize-plant Matucana species de Corral Quemado.
Een op dit moment nog onopgelost probleem vormt Matucana spec. Tara- 
poto (KK 1 602 van Knize). Qua zaadstructuur hoort dit taxon bij M. pujupa
tii of is hiermee nauw verwant. De stad Tarapoto ligt echter zo'n 300 km 
ten oosten van het verspreidingsgebied van de paucicostata-groep als ge
heel, tenzij er nog een locatie met deze naam is, maar zelfs op de meest ge
detailleerde kaarten is in het Maranon-dal geen plaats Tarapoto te vinden. 
Een andere mogelijkheid is dat het areaal van M. pujupatii zich veel verder 
naar het oosten uitstrekt dan wij op dit moment weten; echter dit achten wij 
niet erg waarschijnlijk. Zaailingen van KK 1 602 zijn zeer variabel, zowel in 
bedoorning als in kleur van de epidermis. Bloem en vrucht zijn ons tot nu toe 
niet bekend.
M. pujupatii is een uitgesproken slechte bloeier, dit in tegenstelling tot M. 
madisoniorum.

Verspreiding
Als typevindplaats wordt opgegeven Ruente 24 Julio, aan de weg tussen 
Chamaya en Bagua, op een hoogte van 1 300 m. Verder wordt de soort ge
meld van Corral Quemado. Beide vindplaatsen liggen in het dept. Cajamar- 
ca, Peru.

Veldnummers
L 107 Puente 24 Julio
DM 38 Chamaya
DM 38a Chamaya
WK 66
KK 712 Corral Quemado
KK 1 602 Tarapoto!?)

Corr. adres: Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

Een vetplantje voor het raam  (25)

W. STERK

Een andere Sansevieria, Sansevieria dooneri N.E.Br.
Het geslacht Sansevieria werd vroeger bij de Liliaceae ingedeeld maar 
kwam later bij de Agavaceae terecht, overigens nog altijd een min of 
meer omstreden familie. We vinden dit geslacht in een groot deel van Afri
ka en in Arabië, India en Sri Lanka, met het grootste aantal soorten in tro
pisch Afrika.
Behalve de bekende S. trifasciata, die met een aantal vormen en variëtei
ten wegens de zeer makkelijke cultuur veel gekweekt wordt, vinden we in 
de tropenkassen van botanische tuinen S. cylindrica met tot anderhalve 
meter lange, rolronde donkergroene bladeren. De meeste soorten bloeien, 
zoals zoveel tropische planten, hier in de wintermaanden, de tijd van de 
korte dagen. De bloemen zijn dikwijls weinig opvallend, w it of groenachtig. 
Wel zijn ze dikwijls ze'er welriekend.
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Sansevieria dooneri

Foto's van de schrijver

Enkele jaren geleden kreeg ik een stek onder de naam S. dooneri. Het is 
een weinig opvallende plant met een kruipende wortelstok waarop rozetten 
van tot 40 centimeter lange bladeren met lichtgroene dwarsstrepen. De 
plant lijkt daardoor wel wat op een aantal andere soorten van dit geslacht. 
De bladeren zijn wat meer teruggebogen. De bloei was voor mij een verras
sing: de tot een halve meter lange bloemstengels dragen wel honderd wit
te, zeer welriekende bloemen. De bloei is hier dus wel opvallend. Ze bloei
en vanaf half december tot soms in maart; vorig jaar met zeven bloemsten
gels, die uit het midden van een rozet komen. De planten moeten om de 
paar jaar bij het verpotten verjongd worden. De uitgebloeide rozetten kun
nen nog wel uitlopers vormen, maar bloeien niet meer. We kunnen de 
planten scheuren of uitlopers afzonderlijk oppotten. We hebben dan altijd 
bloeibare planten. Zowel in de kamer als in de kas groeien ze goed op een 
lichte, niet te zonnige plaats. Gewone potgrond met wat klei voldoet goed. 
Mijn planten staan in plastic 1 5 cm potten. Veel warmte schijnt deze plant 
niet nodig te hebben, wat merkwaardig is voor een soort die uit tropisch 
Oost-Afrika afkomstig is. Waarschijnlijk komt zij uit het bergland. De juiste 
vindplaats is mij niet bekend. Wel kan ik deze soort als vetplantje voor het 
raam aanbevelen.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Oreocereus trollii (Kupp.) Backbg.

PETER MANSFELD

Uit Zuid-Bolivia is de door de Duitse geograaf Troll gevonden titelplant af
komstig. Deze wel mooiste Oreocereus groeit eerst bolvormig en later 
knotsvormig; hoger dan zo'n 60 cm wordt hij zelden. Het plantelichaam 
gaat totaal verscholen achter witte haren, waaruit lange rode dorens ver
vaarlijk naar buiten steken.
O. trollii is een ideale plant voor de vensterbankcultuur. Weliswaar zal hij 
pas na zo'n 1 0 jaar de eerste, tot 4 cm lange, roserode tot karmijnrode, 
bloemen tonen, maar ook zonder bloemen behoort hij tot de decoratiefste

cactussen. Als bewoners van een extreem klimaat houden de planten van 
een zeer zonnige omgeving, sterke temperatuurschommelingen tussen dag 
en nacht, regelmatig nevelen, in de groeiperiode een rijke voeding en een 
absolute droogte in de winterse rustperiode. De groeiperioden liggen in het 
voorjaar en de herfst. Het substraat moet zeer los zijn en weinig humus be
vatten. Op sterk humeuze substraten worden de planten te dik en te vet. 
Naast het type onderscheidde Backeberg nog twee variëteiten:
— var. crassiniveus Backbg. met zuiver witte haren en lichte dorens.
— var. tenuior Backbg. met naalddunne, priemende, stijve dorens.

O. trollii is voor een ieder bijzonder aan te bevelen vanwege zijn prachtig 
uiterlijk, een ware blikvanger in uw collectie.

Brauergasse 3, DDR 2 5  Rostock

Vert.: Ludwig Bercht
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Voor U gelezen!

"Succulenta" afd. Rotterdam 1927-1 957

Zo kort in 1 988 doet het goed even oude koeien uit de sloot te halen. Tus
sen mijn oude boeken en tijdschriften ontdekte ik een foldertje dat uitgege
ven is ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de afd. Rotterdam van 
de Nederlands-Belgische Vereniging van Cactussen en andere Vetplanten. 
Die gelegenheid werd opgeluisterd met een tentoonstelling. Voor zover kon 
worden nagegaan was dit de eerste show op dit gebied in Rotterdam. De in
zendingen waren uitsluitend van de leden-verzamelaars, wat toen reeds een 
hele belevenis was. Er werd een erecomité opgericht met illustere namen, 
zoals: A.J. Van der Vlerk, A.F.H. Buining, E. Grandry (consul-generaal van 
België), Ir. P. Koster, I.L. Mark (Hortulanus Diergaarde "Blijdorp"), Van 
Oosterhout, N.A. De Recht, P.J. Reveley, A.J.M. Schutter, Mr. A. Stem
pels, Alfonso Castro Valle en ook de heer Mr. H. Vlug.
Hoeveel van deze mensen zouden nog in leven zijn en zouden zij zich nog die 
heuglijke dagen kunnen herinneren?
In de gevonden brochure stonden artikelen over Crassula breviflora Har- 
vey, Sedum rubrotinctum  Clausen en Mediolobivia duursma BCKBG. Zo 
werd dat vroeger nog geschreven! En ook stond er een afbeelding in van een 
Rotterdamse liefhebber bij zijn planten. Om te eindigen met een artikel van 
S.K. Bravenboer met als titel: "Waarom liefhebberij voor Cactussen en an
dere Vetplanten". Ik zou het nog bijna vergeten, er stond ook een lijst in ver
meld van de deelnemers aan deze tentoonstelling. Even een opsomming 
hiervan: De heer H.L. de Mink te Rotterdam; de heer J. Schultz te Rotter
dam; een kleine verzameling van de heren P. Reedijk, P.A. Dekker en H. Ha
gendoorn; de heer en mevrouw Bravenboer (Vlaardingen) met voorliefde 
voor Mammillaria's; de heer D. Baars; een diarama van P.A. Dekker; de heer 
Hoogvliet uit Naaldwijk; de heren J. Gouman en B.V. d. Waal en vervolgens 
D'Olieslager, Koppers, Boers, De Slegte, Kommer en Wit, v.d. Spoel, A. Ra- 
senberg en 0. v. Vleuten; de heer en mevr. Verbeek alsook P.G. Wirschel en 
Quartel en ook Bonefaas uit 's-Gravenhage.
Als voorzitter van de toenmalige afdeling schreef de heer L. Wit een inleiding 
ter gelegenheid van dit evenement.
Het woord van dank was getekend door niemand minder dan de Wethouder 
van Onderwijs en Volksontwikkeling te Rotterdam, de heer A.J. Van der 
Vlerk.
Men moet zich niet afvragen, hoeveel werk deze mensen zich op de hals ge
haald hebben om deze propagandistische dagen tot een goed verloop te ma
ken. Mogen wij hen rekenen tot de pioniers van onze vereniging? Zijn wij zul
ke mensen reeds vergeten?
Ik hoop dat er nog meer leden zijn die in de oude doos gaan rommelen om 
het geheugen even op te frissen. Ja, ik hoor de nieuwe liefhebbers reeds 
zeggen dat dit maar flauwe kul is en dat ze daar niets van kunnen leren. Ze 
hebben misschien gelijk, maar binnen 30 jaar is er dan misschien ook ie
mand die over hen kan schrijven, tenminste als ze de handen uit de mouwen 
gestoken hebben, want dat is de voorwaarde.

A. Beukelaers, Van den Haute lei 208, B 2100 Deurne

Opm. van de Redactie: een foto van de tentoonstelling staat afgebeeld in Succulenta 1 957, p. 
11 2 .
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BOEKBESPREKING

Die Gattung Mammillaria nach dem heutigen Stand meines Wissens, door W Reppen- 
hagen (1 987).
Gebonden, 15,5 x 21,5 cm, 223 pp., Duitse tekst, 66 kleurenafbeeldingen, 172 REM- 
opnamen. Uitgegeven door de 'Arbeitskreis für Mammillarienfreunde', ISBN 3-926573-00-7 . 
Prijs ± f  66, — .
Vrijwel gelijktijdig met het gereedkomen van Hunts Mammillaria-overzicht stelt Reppenhagen 
ons met deze uitgave in kennis van zijn opvattingen over één van de grotere cactusgeslachten. 
De auteur stelt in zijn inleiding dat dit werk slechts een voorlopig resultaat is, waarbij anderen het 
niet noodzakelijk met hem eens hoeven te zijn. Op de inleiding volgt een lijst met door hem al dan 
niet erkende namen en synoniemen, waarna het geslacht wordt onderverdeeld. Hierbij volgt de 
auteur de indeling van Hunt in subgenera, sekties en series ('Reihen') maar hij gaat verder door 
ook nog soortgroepen te onderscheiden. De serie Supertextae wordt in zijn systeem vervangen 
door de Reihe Elegantes. Cochemiea wordt niet tot Mammillaria gerekend. Reppenhagen erkent 
31 6 soorten, bijna tweemaal zoveel als Hunt (1 64).
Het grootste deel van het boek (155 pagina's) wordt bijna geheel in beslag genomen door be
schrijvingen van nieuwe soorten (42) en variëteiten (28); verder worden 1 8 nieuwe kombinaties 
gemaakt. Beschrijvingen van 'oudgedienden' komen we praktisch niet tegen. Twee namen van 
Backeberg [M. pullihamata en M. flavicentra, de laatste als variëteit van M. dixanthocentron) 
krijgen door het geven van een Latijnse diagnose en het deponeren van een type geldigheid. De 
beschrijvingen zijn uitvoerig en van vrijwel elk nieuw taxon is een kleurenafbeelding en een REM- 
opname van het zaad geplaatst. Verhelderend is het in tabelvorm aangeven van verschillen met 
nauwverwante taxa. Notities over de hoedanigheid van het ter plekke heersende klimaat komple- 
teren de beschrijvingen. Lastig is het ontbreken van een index voor dit tekstgedeelte*.
Zoals in vrijwel elke monografie zijn ook hier weer een aantal namen ongeldig doordat geen holo- 
type is aangegeven (M. verticealba var. zacatecasensis) of vanwege het verzuim een volledige 
referentie naar het basioniem te geven [M. subducta en var. dasyacantha en M. w rightii var. 
wolfii). De beschrijving die voor M. rectispina (Daws.) Rep. wordt gegeven, ontleend aan een 
plant met groene stempels waarvan de herkomst niet is vermeld, is niet van toepassing op de 
door Dawson beschreven plant.
De plant op afb. 57, die M. vallensis var. brevispina moet voorstellen, is waarschijnlijk M. seit- 
ziana var. tolantongensis
Al met al is dit een waardevol boek voor degenen die bij willen blijven op Mammillaria-gebied. 
Voor een kompleter overzicht van het genus is men beter af met de bijdrage van Hunt in de eerste 
vijf afleveringen van 'Bradleya'.

Bert Jonkers

* Deze index en andere aanvullingen en errata zijn afgedrukt in Mitteilungsblatt des Arbeitskrei- 
ses für Mammillarienfreunde 1 987, nr. 3, p. 90 ev. (Redactie).

TIJDSCHRIFTEN  

Obregonia jaargang 7, 1986
Nr. 1 Baerd bespreekt een alarmsysteem voor het uitvallen van de verwarming in de kas. Korte 
artikeltjes gaan over Neoporteria robusta en Euphorbia's.
Nr. 2 Mammillaria theresae wordt behandeld door Liekens. Claes gaat dieper in op het geslacht 
Anacampseros Een artikeltje over Mammillaria gracilis wordt gevolgd door een nadere studie 
van Haworthia iimifoiia door Gruwez. De laatste twee artikeltjes schenken aandacht aan 
Euphorbia pulcherrima en Yucca aloifolia.
Nr. 3 Geopend wordt met een artikel van Liekens over Hamatocactus hamatacanthus Dezelf
de auteur behandelt het zaaien van cactussen en gaat in op oorzaken van slecht kiemen. De ver
dampingshuishouding bij cactussen krijgt aandacht. Heyselberghs beschouwt een aantal punten 
dat men in de gaten moet houden bij het kweken in de open lucht.
Nr. 5 Besproken worden Sulcorebutia steinbachii, enkele Euphorbia's en de ecologie van Fero- 
cactussen Gruwez gaat in op "in  vitro"-cultuur.
Nr. 6 Gruwez bespreekt het geslacht Dorstenia: voorkomen, uiterlijk, enkele soorten. Liekens 
stelt Mammillaria w o lfii voor en schenkt aandacht aan oorwormen. Een artikel over de voor cac
tussen noodzakelijke chemische voedingselementen is verder inhoudsloos. Claes gaat in op de 
natuurlijke verspreidingssystemen van cactussen. Een artikel over Phyllo's besluit dit nummer. 
Nr. 7-8 Liekens stelt Neobesseya missouriensis voor. Gruwez gaat in op Lidcactussen. Li- 
thops krijgt speciale aandacht van Liekens. WWF-België zet uiteen waarom behoud en goed 
beheer van de natuur belangrijk zijn, met een zwaartepunt op het belang als bron van geneeskrach
tige stoffen.
Nr. 9 Liekens stelt Mammillaria schwarzii voor. Dezelfde auteur bespreekt de morfologie van
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Ferocactussen Ingegaan wordt op het natuurbehoud in België. Korte aandacht krijgen Brome- 
Ha, Euphorbia m illii en monstruositeiten.
Nr. 10 Liekens stelt Pelecyphora aselliformis voor. Vergauwen beschrijft het ontstaan van een 
monstruositeit van Mammillaria painteri Gruwez gaat in op wol- en wortelluizen en hun bestrij
ding. Afgesloten wordt met een stukje over succulenten die in onze winter bloeien.
Nr. 11 Liekens stelt Turbinicarpus pseudomacrochele voor. Heyselbergs gaat in op de ver
meerdering van cactussen via stek.
Nr. 12 Mammillaria monancistracantha wordt voorgesteld door Liekens. Een artikel zonder au
teur wordt gestart over wat vetplanten zijn. E.H. is op zoek naar de oervormen van cactussen. 
Het laatste artikel behandelt het liefdesleven en voortplanting van cactussen.

Grusonia jaargang 26 , 1986
Nr. 1 Keirse bespreekt de succulente Pelargonium crithmifolium, P. tetragonum, P. alternans 
en P. triste. Lithopsen krijgen aandacht van Vandecaveye, evenals Titanopsis calcarea Leyre 
belicht het gebruik van cactussen in de homeopatische geneeskunde. Crombez rondt zijn artikel 
over geelbloeiende Gymnocalyciums af.
Nr. 2 Het geslacht Mammillaria volgens Hunt is het onderwerp van een artikel van Fonteyne. 
Houthoofd bespreekt Homo sapiens var. cactophilus. Vandecaveye schenkt uitvoerig aandacht 
aan het geslacht Discocactus. Crombez zet uiteen hoe gezaaid moet worden en wat daar alle
maal bij komt kijken.
Nr. 3 Fonteyne vervolgt met zijn uitleg over de Mammillaria-Mass'ilicaXie volgens Hunt. Vande
caveye geeft een overzicht van het geslacht Uebelmannia Keirse bericht over zaairesultaten van 
zaad dat een "pyramide"-behandeling heeft ondergaan.
Nr. 4 Fonteyne bespreekt de ondergeslachten Mammilloydia en Oehmea van het geslacht 
Mammillaria Vandecaveye gaat in op de verzorging van onze planten in het voorjaar. De studie 
van Homo sapiens var. cactophilus wordt afgerond. Keirse bericht over Adenia.
Nr. 5 Crombez brengt Gymnocalycium multiflorum  voor het voetlicht. Keirse vergelijkt en 
bespreekt Beaucarnea en Nolina. Fonteyne gaat verder met enkele Mammillaria- 
ondergeslachten. Vandecaveye gaat uitvoerig in op de cultuur en de soorten van het geslacht 
Hamatocactus
Nr. 6 Keirse schenkt aandacht aan de geslachten Ibervillea en Kedrostis De werkgroep Gym- 
novriend presenteert een bloeikalender van de meeste Gymnocalyciums. Fonteyne vervolgt zijn 
Mammillaria-o\ietz\chX. Houthoofd legt de bouw van een bloem uit en geeft de aanduiding voor 
de onderscheidende delen.
Nr. 7 Vandecaveye beschouwt Lophophora Crombez laat zien dat het verschuiven van soorten 
naar een ander geslacht het geheel er niet duidelijker op wordt. Houthoofd bespreekt de cac- 
tusbloem.
Nr. 8 Keirse gaat in op het verzorgen van Tillandsia's.
Nr. 9 Keirse bespreekt Neobesseya wissmannii. Myriam gaat in op de lichaamstemperatuur 
van cactussen. Houthoofd zet een en ander uiteen over bemesting. Crombez vervolgt zijn lijst 
met de betekenis van geslachtsnamen.
Nr. 10 Vandecaveye richt zijn aandacht op Pereskia's, Opuntia's en aanverwanten. Keirse be
licht het geslacht Neowerdermannia. Fonteyne vervolgt zijn overzicht van het geslacht Mammil
laria volgens Hunt. Crombez is toe aan aflevering 6 van zijn Indeling der cactussoorten,
Nr. 11 Keirse start een artikel over hydrocultuur. Fonteyne vervolgt zijn Mammillaria-o\/erz'ic\nX 
volqens Hunt. Crombez belicht enkele bekende cactuskenners die overleden in 1 956, 1 966 of 
1976.
Nr. 12 Keirse vervolgt zijn artikel over de cultuur met het proces van osmose en de samenstel
ling van potgrond. Vandecaveye belicht het geslacht Ariocarpus Crombez stelt cactofiele perso
nen voor die stierven in een jaar eindigend op een 6. Houthoofd bespreekt zijn zaairesultaten in 
1985.

Ludwig Bercht
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

Eén van de belangrijkste organen van een vereniging is meestal het tijd
schrift, dat men op gezette tijden aan de leden toezendt. Bij ons is dit visite
kaartje het maandelijks (1 1 x per jaar) verschijnende periodiek 
''Succulenta''. De drukker ziet kans, uiteraard in samenwerking met de re- 
daktie, ons iedere maand omstreeks de 1 5e dit blad te doen toekomen, het
geen op zichzelf al een niet geringe prestatie is. Dit is echter een zijdelingse 
opmerking, want van wezenlijk meer belang is natuurlijk de inhoud van ons 
maandblad. Deze is natuurlijk afhankelijk van een aantal faktoren, waarover 
ik in deze bijdrage gaarne met u van gedachten wil wisselen.
Voorop stel ik hierbij, dat het onmogelijk is om ieder lid tevreden te stellen. 
De liefhebber van vetplanten heeft weinig interesse voor de verhalen over 
cactussen en omgekeerd. Binnen de kring van cactusvrienden bestaat weer 
verschil tussen de liefhebbers van Noto's, Gymno's, Mammillaria's en ga zo 
maar door. Daarnaast zijn er vele onderwerpen van algemene strekking, 
waarover iedere informatie welkom is. Er zijn speciale thema's, die de lezers 
boeien of ze voor een gedeelte interesseren, zoals het zaaien, enten en ver
meerderen of de ongediertebestrijding. Anderen hebben meer belangstelling 
voor de kassenbouw, de lichtomstandigheden, de temperatuur en vochtig
heid en zo kunt u, geachte lezer, nog wel een aantal onderwerpen invullen, 
die voor een publikatie in aanmerking komen en waarvan een grotere of klei
nere ledengroep profijt zou kunnen hebben. Taak van de redaktie is het hier
bij naar mijn mening, een gevarieerd aantal artikelen in ons maandblad op te 
nemen, dat tegemoetkomt aan of inspeelt op de interessesfeer van de le
zers. Ongelofelijk moeilijk is dat, daar het niet op de weg van een redakteur 
ligt om dergelijke artikelen zelf te schrijven, doch om deze uit diverse bron
nen te verzamelen en voor publikatie geschikt te maken. Eén ding dient hier
bij bovendien vooropgesteld te worden en dat wordt helaas te vaak verge
len. Het is een punt van praktische aard en van levensbelang voor de betref
fende vereniging, namelijk dat de inhoud van het tijdschrift de meerderheid 
van de leden aanspreekt. De redaktie heeft derhalve tot taak om met behulp 
van de beschikbare middelen te voldoen aan de wens van de leden om zo
veel mogelijk variatie in het tijdschrift aan te brengen. Want men moet hier
bij uiteraard nooit uit het oog verliezen, dat het voortbestaan van een perio
diek steeds afhankelijk is van de medewerking van de leden. Deze waarbor
gen immers door hun contributiebijdrage het voortbestaan van het orgaan, 
in dit geval ''Succulenta''. Wordt dit tijdschrift om enige reden onleesbaar of 
oninteressant, dan is het onvermijdelijke gevolg, dat binnen één of twee jaar 
een aantal leden als zodanig bedankt, daar men in ons tijdschrift geen 
weerslag vindt van de verwachtingen, die min of meer onbewust gekoppeld 
werden aan het lidmaatschap van Succulenta. Wij zijn geen wetenschap
pers, krachtens definitie zijn wij liefhebbers en daarmee dient zelfs bij de sa
menstelling van de inhoud van ons tijdschrift rekening te worden gehouden. 
Echter is hierbij onmisbaar, dat de redaktie de beschikking heeft over vol
doende bijdragen van de leden zelf, die daarbij op soms ondergeschikte en 
zeer kleine punten hun visie leveren, doch die hierbij tevens tonen, te willen 
medewerken aan de instandhouding van ons maandblad.

De redactie dankt de heer Van Veen van harte voor zijn lovende woorden en sluit zich gaarne 
aan bij zijn oproep kopij voor ons aller tijdschrift in te zenden.
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Caralluma cicatricosa (Defl.) N E.Br.

FRANS NOLTEE

Sinds begin 1 985 ben ik zo gelukkig geweest driemaal een bezoek aan 
Noord-Jemen (officieel: de Arabische Republiek Jemen) te kunnen brengen. 
Omdat dit een hoogst boeiend land is was de verleiding erg groot een reis
verhaal op papier te zetten. Om een aantal redenen heb ik echter besloten 
mij (voorlopig?) te beperken tot het bespreken van een aantal in Noord- 
Jemen voorkomende plantensoorten.
Omdat het land zo veel verschillende soorten succulenten herbergt was het 
niet eenvoudig een keus te maken. Tevens bleken veel van de gevonden 
soorten zeer variabel te zijn, in ieder geval veel variabeler dan uit de litera
tuur bekend was. Geruime tijd wist ik daardoor in een aantal gevallen niet 
goed wat ik voor me had. Vervolgens drong de wens zich aan me op eerst al 
het verzamelde materiaal in bloei gehad te hebben teneinde de lezer een zo 
compleet mogelijk beeld te kunnen voorschotelen. Deze overwegingen gol
den met name voor de Asclepiadaceae, een plantengroep die in Jemen rijk 
vertegenwoordigd is en waarin ik zeer geïnteresseerd ben. Door dit alles 
heeft het geruime tijd geduurd voordat ik er toe kon komen iets over de Je- 
menitische succulenten op papier te zetten.
In het nu volgende wil ik een soort aan u voorstellen die, zij het in kleine aan
tallen, op vrij veel plaatsen in Noord-Jemen te vinden is, nl. Caralluma cica
tricosa.
Deze soort werd in 1 887 gevonden door de Franse botanicus Deflers nabij 
Menakha in Noord-Jemen en twee jaar later door hem beschreven in zijn 
Voyage au Yemen. In deze publicatie is tevens een afbeelding te vinden, die 
echter een nogal vertekend beeld van de werkelijkheid geeft. Wat bijvoor
beeld onmiddellijk in het oog springt is het feit dat de stengel er cylindervor- 
mig uitziet, hoewel die in de beschrijving duidelijk als vierkant vermeld staat. 
In Berger's Stapelieen und Kleinien (1910) staat een veel betere afbeelding 
van de soort. Berger geeft ook een uitgebreide beschrijving, die ik hier in ver
taling laat volgen:
"Onregelmatig vertakt, tot 60 cm hoog struikje, meermaals vertakt (in 
tweeën en drieën), met talrijke rechtopstaande vierkante, bij het ouder wor
den afgeronde, stengels, de zijkanten van meet af aan slechts weinig ver
diept, 1 0-20 mm breed, bedekt met een grijze waslaag, aan de kanten gol
vend, met kleine tanden, bijna wrattig, de tanden rechtop afstaand met een 
groot rond, vlak litteken (van de afgevallen bloemstelen).
Bloemen rechtopstaand, afzonderlijk, aan de top of in de bovenste oksels; 
bloemsteel 3-4 mm lang, stevig, kaal. Kelkbladen lancetvormig, spits, 2,5- 
3 mm lang, korter dan de bloembuis. Bloemkroon met een korte, 4 mm lan
ge en 5 mm brede klokvormige buis; haaks daarop een verbrede zoom met 
driehoekig eivormige, min of meer rechtopstaande slippen, ca. 1 8-1 9 mm 
breed; de buis is van buiten groenachtig, de slippen geelachtig, met terug- 
geslagen randen, kaal; de slippen zijn van binnen roodbruin, wrattig, aan de 
basis lichter met geel gekleurde, in 2-4 concentrische cirkels gerangschikte 
uitgroeisels; deze zijn kamvormig, van boven afgerond, staan als lamellen 
omhoog en vormen een min of meer duidelijke ring om de zoom van de 
buis.
De corona is gesteeld, iets boven de kroonbuis uitstekend, geel; de bui
tenste corona is vergroeid, de slippen zijn tot op de helft gespleten en heb
ben twee spitse, iets divergerende punten; de segmenten van de binnenste
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Detailtekeningen van de bloem van Caralluma cicatricosa.
N top van stengel (schaal is  1 mm); O knop; R  zijaanzicht van corolla;  S  bovenaanzicht van coro/la (alle getekend op de
zelfde schaal als aangegeven bij S 2  = 2 mm, geldt ook voor O en R ; T  zijaanzicht van corolla (schaal 1 mm, net als voor 
U); U bovenaanzicht van ges/achtszuil;  Y  pollinarium (schaal 1/4 mm).
A l het materiaal is  afkom stig uit Noord-Yemen. N, O en S 3  getekend naar Noltee 8 4 4 ; R. S I ,  T l ,  U I  en Y naar Noltee 
0 9 3 . S 2  naar Noltee 1526. T1 en U2 naar Frank 15 (Z SS), zonder vindplaatsgegevens.

Tekeningen: P. Bruyns

corona zijn aan de rugzijde met de buitenste vergroeid, vanuit een breed 
driehoekige basis smal uitlopend, aan de top stomp, liggend op de antheren 
en korter dan deze. De antheren zijn van boven hartvormig uitgerand.
De vruchten staan op vrij korte stelen, zijn 6-10,5 cm lang, op doorsnee 
driehoekig en ca. 1 5 mm op het breedste punt, bruin.”
Deze beschrijving geeft, afgezien van de volgende opmerkingen, een uitste
kend beeld van de onderhavige soort. Over de kleur van de stengel kan op
gemerkt worden dat deze bij oudere planten, althans in de natuur, enigszins 
roze-bruin is. Voorts laat een blik op de afgebeelde tekeningen zien dat de 
genoemde uitsteeksels op de bloemkroon niet altijd zo mooi in cirkels zijn 
gerangschikt als Berger in zijn beschrijving doet voorkomen. Eigenaardig ge
noeg zegt hij in de aantekeningen bij de beschrijving daarover zelf al het vol-
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Ca ra Hu ma cicatricosa FN 844

Verspreiding van C. cicatricosa in Jemen voorzover 
mij thans bekend.
Schaal 1:5. 7 00.000  (1 cm is 5 7  km)

Foto's van de schrijver
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Jonge (boven) en oude plant op 
Habitat 1985/5.



gende: "De ring om de zoom van de bloembuis... onderscheidt deze soort 
sterk van alle andere. De ring is echter niet bij alle exemplaren zo sterk ont
wikkeld; bij sommige is hij slechts door enkele wratten of lamellen aan de 
rand van de buis aangeduid''. Uit de tekeningen blijkt verder dat er wat meer 
variatie in de bloemgrootte bestaat dan Berger aangeeft.
Tenslotte kan vermeld worden dat de slippen van de buitenste bijkroon vaak 
behaard zijn (een kenmerk dat overigens wel in de originele diagnose van 
Deflers genoemd wordt).
Wanneer we nu White en Sloane's grote werk The Stapelieae opslaan dan 
vallen enkele dingen op. Zo geven zij twee afbeeldingen: de tekening die bij 
Deflers' nieuwbeschrijving behoort en een tekening uit 1838, die de origi
nele beschrijving van Desmidorchis forskalii Decaisne vergezelde. Van deze 
"soort" is later gebleken dat die was samengesteld uit elementen van twee 
soorten, n.l. C. cicatricosa en Desmidorchis (Caralluma) quadrangula. 
Van laatstgenoemde tekening vonden White en Sloane blijkbaar dat die C. 
cicatricosa voorstelde. Wat mij betreft is dat echter op zijn minst twijfelach
tig. De beschrijving die zij geven is een vertaling van de originele. Waar
schijnlijk doordat zij de soort niet kenden en evenmin goede afbeeldingen 
bezaten, hebben zij bij de vertaling uit het Latijn een fout gemaakt die hun 
beschrijving op één punt onduidelijk en zelfs verwarrend maakt. In de origi
nele beschrijving is sprake van een "bekervormige corona", hetgeen door 
White en Sloane is geïnterpreteerd als ''buidelvormige buitenste bij- 
kroonslippen” .

Zoals gezegd komt deze soort op vrij veel plaatsen in Noord-Jemen voor. 
Het nu volgende lijstje geeft een overzicht van de plaatsen waar ik deze 
soort gevonden heb, de hoogteligging daarvan en mijn verzamelnummers 
voor deze soort.

Habitat 1 985/5 : tussen Sumarah en Ibb. Hoogte 2200  m. Nummers 025, 036 en 046. 
Hab. '85 /7 : tussen Sumarah en Ibb. H. 1700 m. Nrs. 093 en 844.
Hab. '85 /9 : tussen Sumarah en Ibb, vlak ten Z. van de afslag richting Zulmah. H. 1 500 m (ge
schat). Nr. 1 30.
Hab. '86/1 0: ca. 20 km ten westen van Ma'abar op de weg naar Bajil. H. 2250 m. Nrs. 752 
en 756.
Hab. '86/1 5: Hammam Ali. H. 1 600 m. Nr. 807.
Hab. '86 /2 1 : 20 km ten westen van Ibb op de weg naar Al 'Udayn. H. 1 500 m.
Hab. '86 /3 3 : 30 km ten zuiden van Ta'izz op de weg naar At Turbah. H. 1 050 m. Nr. 1 056.
Hab. '86 /7 7 : 5 km ten westen van Al Magribah. H. 1450 m. Nr. 1526.
Hab. '87 /1 0 : Damt. H. 2050  m. Nr. 1668.
Hab. '87/1 1: 2 km na de wegsplitsing van Damt richting Nadirah. H. 2000 m.
Hab. '87 /1 3 : 1 3 km na de wegsplitsing van Damt richting Nadirah. H. 2000 m.
Hab. '87 /1 6 : 21 km na de wegsplitsing van Damt richting Nadirah. H. 2150 m. Nrs. 698,
1 703 en 1715.
Hab. '87 /1 7 : 23 km na de wegsplitsing van Damt richting Nadirah. H. 2200 m.
Hab. '87 /2 4 : 23 km ten zuiden van Ibb op de weg naar Ta'izz. H. 1 900 m.
Hab. '87 /2 6 : 8 km ten zuidoosten van Dhi Sufal. H. 1800 m.
Hab. '87 /2 8 : 4 km van Al Qa'idah op de weg naar Dhi Sufal. H. 1 800 m. Een vorm met grote 
zwarte bloemen.
Hab. '87 /3 8 : iets ten westen van At Turbah. H. 1 800 m. Nr. 1 984. Determinatie niet geheel 
zeker.
(Opmerking: in tegenstelling tot wat in de succulente wereld gebruikelijk lijkt heeft ieder verza- 
melnummer hier betrekking op slechts 1 exemplaar.)

Volgens deze gegevens komt C. cicatricosa dus voor op hoogten tussen 
1 050 en 2250 m, in het gebied ten zuiden van de lijn Sana'a-AI Hudeidah 
(zie verspreidingskaartje). De (schaarse) literatuurgegevens over de versprei
ding van C. cicatricosa komen op één uitzondering na met dit beeld over-
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een. Die uitzondering wordt gevormd door Lavranos' vermelding van het 
voorkomen bij Al Barh (hoogte ca. 500 m). Wellicht is hier een vergissing in 
het spel.
Uit de literatuur is bekend dat de soort ook voorkomt nabij Aden in Zuid- 
Jemen. Hemelsbreed is dit overigens maar ruim 100 km verwijderd van 
mijn meest zuidelijke vindplaatsen.
Voor zover ik mij kan herinneren en uit mijn aantekeningen reconstrueren 
groeit deze soort meestal in tamelijk open vegetaties op leemachtige grond. 
Mede als gevolg van het tamelijk grote verspreidingsgebied en de aanzienlij
ke variatie in hoogteligging van de standplaatsen zijn de planten onder nogal 
verschillende groeiomstandigheden aan te treffen. Met een mooie term heet 
het dan dat de soort een brede oecologische amplitude heeft. Omdat ik weet 
dat veel liefhebbers zeer geïnteresseerd zijn in gegevens over de natuurlijke 
omstandigheden waaronder hun planten groeien wil ik daar op deze plaats 
wat dieper op ingaan.
In 1984 verscheen een zeer lezenswaardig boek over de vegetatie van 
Noord-Jemen (zie literatuurlijst). Daarin wordt het land in 6 grote natuurlijke 
regio's verdeeld. Op basis van hun veldervaringen in de jaren 1 979 tot 
1 983 geven de schrijvers de volgende klimaatgegevens voor de 3 regio's 
waarin C. cicatricosa voorkomt:

Natuurlijke regio Bergtihama Laag bergland Middengebergte
Hoogte tot
Gemiddelde jaarlijkse

1 000 m 1 600 m 2200 m

regenval tot 400 mm 600 mm 800 mm
Gem. jaartemperatuur ca. 3 0 °C ca. 2 5 °C

OoOCNCDO

Luchtvochtigheid hoog matig hoog

Gezien het bovenstaande heeft de soort blijkbaar een vrij groot aanpassings
vermogen. Waarschijnlijk is dit er de oorzaak van dat de planten in cultuur 
wat minder moeilijk in leven te houden zijn dan sommige andere Stapelieae 
uit Noord-Jemen. Desondanks zijn het bepaald geen beginnersplanten; het 
is sterk aan te raden ze te enten. Het zou zeker interessant zijn te onderzoe
ken of het bij deze soort om verschillende ecotypen gaat, waarbij cultuur- 
proeven goede aanwijzingen zouden kunnen geven.
Zonder bloem is C. cicatricosa vaak niet of nauwelijks te onderscheiden van 
Desmidorchis (Caralluma) quadrangula, hetgeen zoals vermeld al in de vori
ge eeuw aanleiding heeft gegeven tot misverstanden. Aan laatstgenoemde 
soort hoop ik een volgend artikel te wijden.

Dankbetuiging
Mijn grote dank gaat uit naar Peter Bruyns, Kaapstad, voor het vervaardigen van bijgaande zeer 
fraaie en gedetailleerde tekeningen, zonder welke dit artikel aanzienlijk aan waarde zou hebben 
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Crassula 'Springtime'

W.J.M. STERK

Er zijn in de loop der jaren nogal wat Oassu/a-hybriden in omloop gebracht. 
De meest succesvolle is zeker 'Morgan's Beauty'. Ook de in het Succulenta- 
rium in Wageningen verkregen 'Klein Duimpje' wordt nog algemeen ge
kweekt. De in diezelfde tijd verkregen p/cftyrafa-hybriden zijn weer vrijwel 
verdwenen. Ze zijn niet echt winterhard, zoals 'de verwachting was. Ook 
voor kamercultuur bleken ze minder geschikt door hun soms onaangename 
geur.
Bij de bovengenoemde hybride is dat wel het geval. Ik weet niet wie deze 
kruising tot stand bracht; evenmin is het me tot nu toe bekend wat precies 
de ouders geweest zijn. Een daarvan is waarschijnlijk Crassula rupestris ge
weest, omdat de bloemen daarvan bijna hetzelfde zijn. De blaadjes zijn heel 
anders van vorm en kleur. Bij de hybride zijn ze groter en donkerder van 
kleur en blijven ook op minder lichte plaatsen dicht bij elkaar. Deze blaadjes 
zijn 4 cm lang, 2 cm breed en 0,8 cm dik. Het hele plantje is met bloem en 
al niet meer dan 1 0 cm hoog. Bij mij bloeit het in januari, dus in een tijd dat 
er niet zoveel succulenten in bloei staan. De bloei duurt enkele weken.
Een aanwinst voor de liefhebbers. Het in het groot kweken van dergelijke 
plantjes lijkt me weinig lonend, zeker als ze op naam moeten worden ver
kocht.
Ik kocht dit plantje op een beurs. We moeten deze succulentenbeurzen dan 
ook in ere houden, niet in 't minst om dergelijke juweeltjes te verspreiden.

Wevestraat 89, 5708 A E  Helmond
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Thelocephala napina (Phil.) Y. Ito 1957 
(Neochilenia napina (Phil.) Backbg.)

S. KOOIJ

De Chileense cactussen staan op dit moment niet meer zo in de belangstel
ling. Of dat nu komt door de politieke situatie aldaar of door het feit dat de 
planten "ouderwets" zijn en er niet steeds nieuwe soorten worden beschre
ven, ik weet het niet. Feit blijft wel dat er binnen het ± 3500 km lange en ± 
200 km brede grondgebied van Chili tal van planten groeien die zeer zeker 
interessant zijn en onze aandacht vragen.
Als een in de Chileense cactussen gespecialiseerde verzamelaar ligt het in 
mijn bedoeling er in de komende tijd een aantal aan u voor te stellen. Geen 
discussie-artikelen over juistheid van namen, synoniemen etc., doch een 
kleine 'bloemlezing' uit de geslachten Neoporteria, Pyrrhocactus en The
locephala of, indien u dit juister acht voor de twee laatste geslachten, Neo
chilenia .
Door het merendeel van de liefhebbers wordt de naam Thelocephala niet ge
bruikt. Men blijft toch nog steeds de weg volgen van Backeberg, die alles on
derbracht in zijn geslacht Neochilenia. Terecht of niet terecht, wie zal het 
zeggen. In dit artikel ga ik er niet verder op in; hiervoor verwijs ik u naar het 
deel over Chili in Ritters boek "Kakteen in Südamerika", waarin u de pole
mieken over de juistheid van de ene of de andere mening zelf kunt nalezen. 
In ieder geval blijft het voor de gespecialiseerde verzamelaars raadzaam Rit
te r "b ij de hand" te houden, want zijn uitvoerige soortbeschrijvingen, neer
gezet vanuit een jarenlange veldervaring, wis je niet zomaar weg.
Het geslacht Thelocephala heeft als belangrijk kenmerk de zgn. "Windver- 
wehrungsfrucht". Vrij vertaald komt het erop neer dat de plant een vrucht
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maakt die vele malen groter is dan normaal en in het onderste gedeelte hol 
is. De zaden zitten boven in de vrucht, verbonden door zaadstrengen. Deze 
strengen verdrogen en na rijping wordt de droge vrucht (voorzien van wol- 
plukjes waardoor de wind gemakkelijker vat kan krijgen) van de plant afge
blazen. Hierdoor vallen de zaden door de opening aan de onderzijde van de 
vrucht stuk voor stuk naar buiten en worden zo over grotere afstanden ver
spreid. De vrucht bevat geen vruchtvlees.
Er zijn op dit moment een zestiental soorten beschreven. Een kenmerk van 
Thelocephala is een zeer forse wortelknol. Een Engelse cactusvriend schreef 
onlangs dat hij tijdens zijn reis naar Chili erin geslaagd was op de natuurlijke 
vindplaats enige soorten terug te vinden. Na urenlang zoeken met veel buk- 
en strekwerk vond hij een aantal plantjes van T. napma en T. glabrescens 
De plantjes hadden een bovengrondse diameter van 1,5 cm, doch waren 
voorzien van een wortelknol van meer dan 25 cm diameter! Naast het barre 
klimaat hebben de planten op hun groeiplaats het meest last van de daar 
rondtrekkende ezels. Deze zijn in staat geweest hele populaties te gronde te 
richten en samen met de mens vormen zij de grootste bedreiging. Toen de 
koperwinning in volle gang was werden de ezels als last- en trekdier in de 
mijn gebruikt. Nu de mijnbouw in sommige gebieden beëindigd is, heeft men 
de dieren afgedankt en verkocht aan de plaatselijke bevolking of gewoon los
gelaten. Zoals gezegd grazen deze dieren nu hele gebieden kaal op zoek 
naar voedsel. Door hun sterke wortel zijn de Thelocephala's in staat nieuwe 
uitlopers te maken, maar dat gaat zeer langzaam en het gevaar van de ezels 
blijft sterk aanwezig.
Thelocephala vraagt een goed doorlatend grondmengsel; geen sterke be
mesting en geen grondmengsel dat humus bevat of anderzins erg voedsel
rijk is. Voorzichtig met water en in de zomermaanden schermen, hoewel 
een sterkere zonnestraling niet echt slecht voor de planten is.
De planten zullen dan donkerder kleuren. Voor planten met een penwortel 
is er haast geen goede pot te vinden, al moet gezegd worden dat de reuze 
wortelknol uit de natuur hier zelden voorkomt. Enten is niet echt noodzake
lijk. Strooi rond de wortelhals de bekende kleikorrels. Dit is niet alleen een 
decoratief gezicht maar beschermt ook de planten tegen te veel vocht rond 
de wortelhals.
De plant groeit klein bolvormig, is grauwgroen (bij hogere lichtintensiteit die
per gekleurd) en 3-5 cm in doorsnede; lange penwortel, met een vernau
wing aan de wortelhals; ± 1 4 ribben welke duidelijk in tuberkels zijn opge
lost; areolen met weinig vilt of meestal kaal; 3-9 randdoorns, zwart, max. 3 
mm, meestal plat tegen het lichaam aanliggend, zelden afstaand, max. 1 
middendoorn; bleekgele bloemen, tot 4 cm in doorsnede; enigszins wollige 
vrucht. Vindplaats: nabij Huasco, Chili.
Backeberg geeft nog een var. spinosior aan. Deze variëteit, die door Ritter 
niet wordt erkend wijkt qua bedoorning en groei af en heeft roze bloemen. 
De bedoorning is forser en er is een duidelijke rechte middendoorn.

Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk
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Een andere v isie  op de M am m illaria-serie  
A ncistracan th ae
J . J .  DE MORREE

Veel succulentenverzamelaars bezitten wel een aantal grootbloemige Mam- 
millaria's uit de serie Ancistracanthae (haakdoornigen). De vele publica
ties van de heer Neutelings in de afgelopen jaargangen van Succulenta zijn 
een goede hulp voor degenen die zich in deze mooie groep planten willen 
verdiepen. De duidelijke kleurenfoto's maken de herkenbaarheid van de di
verse vormen ook eenvoudiger. Veel handboeken hebben slecht fotomate
riaal, wat de determinatie bemoeilijkt. De indeling van de haakdoornigen is 
(nog) een voortdurend punt van discussie. Hunt heeft in 1981 in een arti
kel in het Engelse tijdschrift een groot aantal planten met gehaakte doorns 
in de serie Ancistracanthae ondergebracht. Deze serie was eind vorige 
eeuw door Schumann in het leven geroepen. Hunt weet met een aantal 
soorten zelf ook niet goed raad maar ziet geen andere voor de hand liggen
de oplossing. Een aantal soorten zijn waarschijnlijk slechts variëteiten. De 
heer Neutelings heeft in zijn artikelen duidelijk laten blijken voorstander te 
zijn van het terugbrengen van een groot aantal Ancistracanthae-soorten tot 
de status van variëteit of zelfs tot forma (vorm). In een artikel in Succulenta 
vol 62 (3) 1 983 wordt b.v. M. swinglei teruggebracht tot M. microcarpa 
var. sheldonii forma swinglei. Deze ingrepen hebben de structuur in de se
rie aanzienlijk verhelderd. Alleen al de groep rond M. dioica maakt de ver
wantschap onderling zichtbaar.
Als resultaat van zijn observaties en studie komt de heer Neutelings in het 
januarinummer van Succulenta 1 986 tot een afsplitsing van een groot aan
tal soorten van de Ancistracanthae. Hij creëert voor deze planten een nieu
we serie: de serie Megastigmatae Neutelings. Hierin worden geplaatst:
M. milleri, M. dioica, M. mazatlanensis, M. booiii, M. thornberi, M. 
goodridgei, M. fraileana, M. albicans, M. schumannii en M. insularis, 
alsmede hun variëteiten (Succulenta vol.65 (1 en 5) 1 986).
De oude serie Ancistracanthae van Schumann en Hunt heeft dan nog 
slechts de hoede over de volgende soorten (Succulenta vol.65 (3 en 12) 
1 986 en vol. 66 (1) 1 987): M. barbata, M. wrightii, M. wilcoxii, M. vi- 
ridiflora, M. tetrancistra, M. guelzowiana, M. zephyranthoides en M. 
heidiae.
De reden om de eerstgenoemde soorten onder te brengen in een nieuwe 
serie is het bezit van grote stempels en lange stempellobben. De diagnose 
voor de serie Megastigmata Neutelings luidt:
Plantae, flores maiores, stilus cum 4-9-12 stigmatibus radiantis et plus 
minusve linearis, stigmata 3-8 mm longa.
De heer Neutelings constateert dat het indelen van soorten alleen op grond 
van hun bedoorning volgens de huidige inzichten minder gewenst is. Hij 
kiest voor een bloemkenmerk namelijk de opvallende stempellobben.
Bij de bespreking van het Megastigmatae-artikel in de Mammillaria Werk
groep Noord en in de Mammillaria werkgroep van Succulenta zijn de nodi
ge kritische kanttekeningen geplaatst bij deze nieuwe indeling. De heer Ko
ningsveld heeft in de Succulentawerkgroep een lezing gehouden als inlei
ding op de discussie. Bij het schrijven van dit artikel zijn een aantal van de 
opmerkingen en reacties verwerkt.
De variabiliteit van 3 tot 8 mm voor de lengte van de stempellobben bij de 
soorten van de Megastigmatae lijkt me ook alle stempellobben van de
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Mammillaria w righ tii var. 
w ilcox ii fSyn. M. meridioroseiI

resterende Ancistracanthae-soorten te kunnen omvatten. Het gegeven "flo 
res maiores" gaat nog eerder op voor soorten als M. wilcoxii, M. tetran- 
cistra en M. guelzowiana. Dan zou slechts de term "m in of meer lijnvor
mige stempellobben" een aardig eensluidend kenmerk voor de Megastig- 
matae kunnen zijn. Wat dienen we echter te denken van de variabiliteit in 
de term "m in of meer”  in dit verband?
Waar het mij eigenlijk om gaat is dat de naam Ancistracanthae wordt gere
serveerd voor een kleine groep achterblijvers waarin de oude Krainzia, 
Phellosperma en een Dolichothele een plaats hebben naast het M. barba- 
ta/viridiflora/wrightii/w ilcoxii- complex (verder M.B/V/W/W-complex te 
noemen). Dit wordt ook al vermeld door de Mamm. Werkgroep Noord in 
het meinummer van Succulenta 1 986. De grote groep verliest een toch 
zeer duidelijk eveneens gemeenschappelijk kenmerk van haakdoornigheid 
terwille van wat langere stempellobben.
Als er toch moet worden ombenoemd - waar ik het nut zeker van inzie -lijkt 
het meer voor de hand te liggen om de grote groep met dioica's, milleri's 
etc. de seriebenaming Ancistracanthae te laten behouden en de lastiger te 
plaatsen restgroep een herziening te laten ondergaan. Er is door Kuhn en 
Hofmann in 1 97 9 in het Oostduitse tijdschrift al eens een poging onderno
men door het beschrijven van een serie Zephyranthoides Kuhn & Hof
mann. Dit is o.a. door Hunt niet overgenomen in zijn systematische inde
ling van 1981.  Het argument van de heer Neutelings om de naam An
cistracanthae te handhaven als lof voor het werk dat Schumann in een grijs 
verleden voor onze liefhebberij heeft gedaan, lijkt me niet doorslaggevend 
voor het handhaven van een serienaam. De cactussystematiek is te lang 
onderhevig geweest aan sentimentele overwegingen en persoonlijke belan
gen.
Mijns inziens is het beter om de soorten van het M.B/V/W/W-complex, M. 
tetrancistra, M. guelzowiana en M. zephyranthoides een andere serie
naam te geven. Ik kan daarbij wel pleiten voor een terugbrengen van de
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—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,-- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
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EVENEMENTENKALENDER

16 en 17 april 
30 april-1 mei 
7 mei 

12 mei 
14 mei 
28 mei 
28 mei
4 juni

5 juni 
18 juni

18 t/m 23 ju li 
27 augustus 

3 september 
25 nov. t/m 4 dec.

: Open dag bij Walter Dams, Atheneumstr. 28, Leopoldsburg België, tel.: 011-345349 
: Opendeur dagen bij Roger Adriaens, Kraaistraat 44, Rummen (B).
: Cactus en Vetplantenbeurs afd. Fryslan. Info in het januarinummer.
: Tentoontelling en ruilbeurs afd. Achterhoek. Info in het februarinummer.
: Nationale Beurs Van Natuurliefhebbers afd. Utrecht. Info in het januarinummer.
: Algemene Ledenvergadering. Info in het januarinummer.
: Goudse Cactusbeurs. Info in dit nummer.
: Ruilbeurs afd. Tilburg.

Plaats: Café-Rest. Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg.
: Open dag bij F. Süpplie, Weg langs het kerkhof 1, Roermond, tel.: 04750-19389.
: Plantenbeurs afd. Dordrecht.

Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Info tel.: 078-311191 
: Aloë 88. Info in het aprilnummer 1987 en bij C. Boele, tel. 05920-40359.
: Ruilbeurs van het "Oosten”  in de "Hanzehof”  te Zutphen.
: Internationale Cactus- en Succulentenbeurs afd. Nijmegen.
: VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

V Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht.
O Tel. 078-124200.
O
R

F RA NS  NOL TEE 
N
d Cactussen zijn bij ons niet te koop maar wel
p meer dan 600 soorten andere succulenten
e - van Andansonia tot Xerosicyos - alsmede
„ Tillandsia’s.s
U Wij hebben voor U de volgende speciale
c aanbiedingen (max. 2 planten van iedere soort
u per klant), echter OP = OP:
^ CEROPEGIA arabica (groene bloem) 1 3,50
N EUPHORBIA balsamifera, flink vertakte plant f 8,50
T HOODIA gordonii, met 3-4 takken f  2,50
E
N OP ALLE ANDERE PLANTEN 10% KORTING.

Wij zijn geopend van april tot november op 
zaterdag van 10 tot 3 uur.
Verder op afspraak.
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AFDEUN GSNIEUW3

Afd. Amsterdam:
18 maart : Nico Uittenbroek uit Reewijk met "Gringo’s Trail” .

Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Brabant-België
25 maart : Albert Goossens over zijn laatste Mexicoreis. Een primeur.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken:
17 maart : Gezamenlijke vergadering met de afd. Groningen waar als gastspreker dhr. Konings

veld optreedt.
7 april : Dia’s van eigen vereniging en tenaamstelling. Verloting: Keizer en Plant van de

maand: Kruiter.
Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken:
6 april : De fotografie in onze hobby (eigen camera meebrengen) door de heren F. Bouma en F.

Noltee.
Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen)
17 maart : Gezamenlijke vergadering met de afd. Groningen waar als gastspreker dhr. Konings

veld optreedt.
6 april : Lezing door dhr. Sterk. Onderwerp: Parken en tuinen aan de Middellandse zee.

Afd. Eindhoven:
4 april : Door dhr. L. de Meuter uit Bonheide België te geven lezing met prachtige dia’s over

"ASCLEPIADACEAE” .
Plaats: De Schalm, O.L. Vrouwendijk 31, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
21 maart : Vanavond komen er weer vetplanten aan de beurt. De wolfsmelkachtigen worden in

het zonnetje gezet door C. Boele.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
12 april : Onderlinge planten-ruilavond. Besprekingen over onze planten. Huishoudelijke mede

delingen over onze plantenbeurs op 7 mei a.s.
Plaats: Restaurant "Sportpark” , Schans 11A Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

- Afd. Gouda en omstreken
17 maart : Hr. Goossens uit België komt spreken over Mexico.

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

OP ZATERDAG 7 MEI A.S.
INT. RUIL- EN VERKOOPBEURS IN GROTE TENT 
OP HET MARKTTERREIN TE LOTTUM.

Deelname: tot 1 m2 gratis. Meerprijs per m2 f 15,--.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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Afd. ’s Gravenhage e.o.
24 maart : Praatavond, zaaiwedstrijd. Plant v.d. maand: Notocactus.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen:
17 maart : Lezing over Mamillaria's door Herman Koningsveld voor de leden van de afdelingen

Groningen, Delfzijl en Hoogeveen.
Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder:
9 april : Lezing over Echinocereus door J. Vrenken uit Volkel.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard:
14 april : Dhr. Hoey Smlth komt een lezing geven over de westkust van de Verenigde Staten.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Noord- en Midden Limburg
25 maart : Doe-avond met verschillende onderwerpen.

Plaats: Zaal ” De Viking” , Vikingweg 1, Venlo. Aanvang: 20.00 uur.
Voor meer info: F. Süpplie, tel.: 04750-19389.

Afd. Nijmegen:
5 april : Externe spreker.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool.

Afd. Utrecht:
11 april : Demonstratie, uitleg en discussie over: Enten, zaaien en substraten door Ludwig

Bercht en Henk van Dijk.
Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. IJsselstreek:
25 maart : Lezing door dhr. A.B. Pullen.

Plaats: Zutphen.

Afd. Zaanstreek
25 maart : Lezing over Lobivia door Clazien Bouwman.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland:
25 maart : Bijeenkomst met ruil- en verkoopbeurs, plant v.d. maand: Euphorbia door dhr. P. Dek

ker. Tevens discussie over zaaien.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
12 april : Lezing door dhr. Alfons Beukelaers over "Mamillaria’s". Dit is een geheel nieuwe le

zing. Verloting.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
24 maart : Dia-avond met dia’s uit de Diatheek van Succulenta.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.
KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

■%> SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG i  VIVI ROWLAND
200 Spring Rood •  Kempston, Bedford •  England MJU2-8ND 

Teleprione Bedford (02J4) 5B970
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balans 1987 balans 1986
001 kas, bank, giro 22.239,13 17.988,83
002 spaarrekening 105.710,77 111.624,27
003 te ontv. rente 6.150,48 5.500,00
004 bezittingen clichéfonds 15.418,14 16.171,29
005 geldmidd. Verkopen 2.371,14 1.872,53
006 voorr. Verkopen 11.028,09 11.257,95
007 schrijfmach. Redactie 484,- 726,-
008 vorderingen 307,- 0,00
011 te betalen 562,75 0,00
012 vooruitontv. contr. 55.368,41 67.394,88
013 vermogen f  107.777,59 + 10.031,60 + 6.574,24

97.745,99 91.171,75
163.708,75 163.708,75 165.140,87 165.140,87

OVERZICHT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 1987
begroting 1987 inkomsten en uitgaven begroting 1988

101 contributie 93.000,00 100.734,90 99.000,00
102 inschrijvingen 1.100,00 2.290,44 1.500,00
103 verkopen 2.000,00 1.851,98 2.000,00
104 advertenties 3.000,00 5.859,35 4.100,00
105 clichéfonds 6.500,00 8.147,84 7.000,00
106 rente 4.500,00 6.886,53 5.000,00
201 tijdschrift 95.500,00 102.491,04 101.500,00
202 bibliotheek 1.800,00 1.852,41 1.800,00
203 bank/porto/incasso 3.000,00 5.441,17 4.000,00
204 materialen 1.000,00 368,65 1.000,00
205 Verg./reiskosten 5.000,00 4.173,52 6.000,00
206 propaganda 2.500,00 400,00 3.000,00
207 diatheek 300,00 50,00 300,00
208 diversen 1.000,00 962,65 1.000,00

winst 0,00 10.031,60 0,00
110.100,00 110.100,00 125.771,04 125.771,04 118.600,00 118.600,00

OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN HET MAANDBLAD (ad 201).
begroot 1987 betaald 1987 begroot 1988

001 drukwerk witte pagina’s
002 drukwerk gele pagina’s
003 adresseren Multidiensten
004 portokosten
005 verzendenveloppen
006 reiskosten redactie
007 lytho-aanmaak

losse verkoop Succulenta’s

54.800,00 58.459,00 58.000,00
9.020,00 10.288,36 10.000,00
3.300,00 2.746,26 3.000,00

11.880,00 13.007,99 13.000,00
3.300,00 3.521,85 3.500,00
1.980,00 1.608,26 2.000,00

11.220,00 12.949,82 12.000,00
/ -  90,50

95.500,00 102.491,04 101.500,00

Volkel 31.1.88 
J. Vrenken

Er zijn een aantal leden die hun contributie over 1988 nog niet hebben voldaan. Mocht betaling 
niet voor 31 maart geschieden, zal tot royement worden overgegaan.

Het bestuur

21



BIBLIOTHEEK SUCCULENTA ■ JAARVERSLAG 1987

In 1987 hebben ruim 50 lezers gebruik gemaakt van de bibliotheek, die samen bijna 300 boeken en tijd 
schriften hebben geleend. Er waren 25 nieuwe lezers bij.
De pakjes werden opgestuurd, mee genomen naar de verschillende vergaderingen of opgehaald in Strijen. 
Ook in 1987 werden, net als in 1986, bijna 300 fotocopieen gemaakt en wel van ruim 60 verschillende arti
kelen.

Er zijn een aantal nieuwe boeken aangeschaft, waarvan van G. Rowley: Caudiciform and Pachycaul Suc
culents, van het Euphorbia Journal vol. III, van Heine het boekje over Lithops en het nieuwe Lobivia boek 
van W. Rausch.
Verder werd een verloren gegaan werk opnieuw aangeschaft, namelijk een van de delen van het stan
daardwerk van Backeberg.

Ook mocht de bibliotheek enkele schenkingen ontvangen, o.a. een copie van C. Knebel: Phyllocactus, van 
W. Vermaele: Systematiek, Taxonomie, Morphologie en een uitgebreide index van een aantal recente jaar
gangen van Succulenta.

Ook dit jaar werd weer de nodige aandacht aan de tijdschriften besteed door aanschaf en inbinden.

Hoewel reeds vorig jaar aangekondigd, is de vernieuwde catalogus van de bibliotheek in 1987 niet be
schikbaar gekomen. Hopelijk vindt dit toch op korte termijn plaats. Er zal dan direct een aanvullingsblad 
worden gemaakt om volledig actueel te blijven.

J.Ch.A. Magnin, Strijen, 5 januari 1988.

SPANJEREIZEN 1988

De voor juni geplande reis kan door gebrek aan voldoende deelnemers niet doorgaan.
Voor de reis in september zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Omdat we met een speciale slaapbus reizen wordt het iets duurder dan het vorige jaar. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers zal dit f 60,- extra, of iets meer, kosten dan in 1987.

W.J.M. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond, tel. 04920-23903

LIEFHEBBERS:

Wij hebben zojuist binnengekregen een gigantische collectie plan
ten waarvan vele 20 tot 50 jaar oud zijn.
Al deze planten zijn in Nederland gekweekt.

OOK VOOR ZELDZAAMHEDEN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE 
ADRES.

Zoekt U een NIEUWE KAS, neem contact met ons op.
Deskundig ADVIES en CONCURRERENDE PRIJS verzekerd.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-17 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.
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INTERNOTO-WEEKEND IN DUEREN OP 6/7/8 mei 1988.

Ditmaal wordt de jaarlijkse bijeenkomst van "Internoto” , de internationale vereniging van Notocactuslief- 
hebbers, gehouden op zaterdag 7 mei 1988 in hotel "Germania” in Dueren (BRD). Vanaf ’s middags 14.00 
uur zijn de volgende diavoordrachten te verwachten:
• Stanislav Stuchlik: Een blik in mijn verzameling (6x6 dia’s).
- Gisbert Oster: Enige interessante planten uit de groep rond Notocactus mammulosus.
- Konrad Herm, Jiri Kolarik, Norbert Gerloff: De planten van de reis van Werner Uebelmann 1985/1986.
• Dieter Taeuber: Cactusverzamelingen in de DDR.

Om 19.00 uur is er tijd voor het gemeenschappelijke avondeten, waarna om 20.30 uur verder wordt gegaan 
met een discussie over de volgende thema’s: De familie der Notocacteen. Cultuur, vermeerdering, verwar
ming...

De algemene ledenvergadering is gepland op zondagmorgen. Voor geïnteresseerden is op vrijdagmiddag 
6 mei vanaf 5 uur een rondleiding bij de firma Pilz in Dueren-Birgel gepland, met aansluitend een barbe- 
que in de tuin (indien gewenst, graag daarvoor aanmelden i.v.m. aankoop van vlees).

Voor de zaterdagmorgen staat een tocht (met eigen auto) naar het nabijgelegen bruinkoolgebied en een 
bezoek aan twee privéverzamelingen (de een met cristaten, de andere met succulenten) op het program
ma. Voor de dames is er zaterdag een inkoopmiddag in Maastricht/België.

Een ieder, die geïnteresseerd is, is van harte welkom en kan verdere inlichtingen verkrijgen bij:
Heinz Ollig, Artilleriestrasse 70, D 5170 Juelich, BRD, of bij ondergetekende.

Indien gewenst, kan voor overnachting in hotel "Germania” worden gezorgd. Tijdige reservering wordt op 
prijs gesteld.

Secretaris Internoto: Gerard Schneider, Roebbek 12a, D 2000 Hamburg 52, tel. (vanuit Nederland):
0949 40 827223

HET VOORJAAR NADERT. HET 
WORDT WEER DRUK IN UW KAS.
MOGEN WIJ U HELPEN.
Wij bieden U het meest complete 
sortiment potmateriaal, grondsoorten 
en meststoffen.
Gedurende maart, april en mei ont
vangt U bij een bezoek aan ons bedrijf 
op vertoon van deze advertentie een 
éénmalige korting van 10% op deze 
materialen en 20% op de planten uit 
onze succulenten-verkoopkas.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830.

23



COMPUTER-ENTHOUS!ASTEN GEVRAAGD

Diverse keren is mij reeds gebleken dat in onze vereniging steeds meer leden, waaronder ikzelf, buiten 
de hobby met succulenten, zich ook bezig houden met computers. Veel van onze leden zullen zich waar
schijnlijk afvragen wat computers in hemelsnaam met cactussen hebben te maken. Goed beschouwd is 
er inderdaad geen enkele overeenkomst. Bij nader inzien echter, kan een computer zinvol in onze hobby 
worden ingezet.
Iedereen die eens gezocht heeft naar een foto of verhaal in 20 jaargangen van succulenta weet hoeveel 
werk dat is. Als iemand echter eenmaal deze informatie in een computer heeft gestopt is hij voor altijd 
binnen enige seconden beschikbaar. Nu zult u zeggen, ga er maar aan staan om de informatie van alle 
jaargangen van succulenta in een computer te stoppen. Om nog maar te zwijgen van alle andere tijd
schriften. Toch zijn er reeds mensen aan deze enorme klus begonnen, tenminste als ik goed ben geïnfor
meerd. En nu kom ik tot de kern van mijn betoog. Om voor de toekomst zoveel mogelijk profijt te hebben 
van hel vele werk dat reeds is gedaan of nog gedaan wordt zouden al diegenen die hier mee bezig zijn of 
mee willen beginnen de hoofden bij elkaar moeten steken. Met als doel het voorkomen van dubbel werk 
en het uitwisselen van reeds ingevoerde informatie. Verder zouden we gezamenlijk ideeën over het op
slaan van informatie betreffende onze hobby kunnen uitwerken. Kortom, ik wil graag een werkgroep 
"SUCCULENTEN EN COMPUTERS” (CEM) oprichten.
Mijn voorstel is dat iedereen die zich bij deze werkgroep wenst aan te sluiten, mij even een briefje stuurt 
(bellen mag ook natuurlijk) met de volgende gegevens:
Naam, adres en telefoonnummer.
Type computer.
Gebruikte software.
Ideeën en reeds opgeslagen informatie.

Peter Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel, tel. 04132-72911.

LEDENWERFACTIE 1988. NU OOK VOOR DE AFDELINGEN.

In het kader van het plan EXTERNE PROPAGANDA heeft het Bestuur van Succulenta opnieuw een leden- 
werfwedstrijd uitgeschreven.
Door deze wedstrijd hoopt het Bestuur naast de individuele leden ook de afdelingen bij het werven van nieu
we leden te betrekken. Hierdoor kan ook een afdeling door het werven van leden, voor Succulenta, een aan
trekkelijke prijs winnen. Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat ± 10% van de afdelingsleden geen 
lid meer is van Succulenta. Door een gezamenlijke inspanning moet het ook voor 1988 weer mogelijk zijn 
het aantal leden uit te breiden.

REGLEMENT.
1. De ledenwerfwedstrijd start per 1 januari 1988 en eindigt op 31 december 1988. De aanmeldingen die 

reeds zijn binnengekomen tellen mee voor de wedstrijd.
2. De aanmeldingen dienen bij voorkeur schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend.
3. Een aanmelding van een afdeling telt alleen wanneer deze wordt ingediend door de secretaris van de af

deling met een duidelijke vermelding van de afdeling die het nieuwe Md aanmeldt.
4. De aanmeldingen die worden ontvangen van de individuele leden tellen alleen als de naam van de aan- 

gever(ster) duidelijk wordt vermeld.
5. Winnaar is zij/hij of afdeling die op 31 december 1988 de meeste nieuwe leden heeft aangemeld. Afdelin

gen dienen echter minimaal 5 leden te hebben aangemeld voor zij in aanmerking kunnen komen voor een 
prijs. Indien meerdere personen of afdelingen eenzelfde aantal leden hebben aangemeld beslist het lot.

6. De aanmeldingen tellen pas als de opgegeven nieuwe leden hun contributie hebben voldaan.
De controle hierop berust bij de penningmeester.

7. De prijs voor de afdeling komt ten gunste van de afdelingskas.
8. De prijswinnaars worden op de Algemene Voorjaarsvergadering van 1989 bekend gemaakt. Zij ontvan

gen tevens schriftelijk bericht.
9. De prijzen voor individuele deelname bedragen:

1e prijs: een bedrag van f  150,--
2e prijs: een bedrag van t  125,-- 
3e prijs: een bedrag van f  100,-

10. De afdeling die de meeste nieuwe leden aanmeldt krijgt een prijs van f  200,-. Om voor een afdelingsprijs 
in aanmerking te komen dient een afdeling minimaal 5 nieuwe leden aan te melden.

11. Door deelname aan de wedstrijd gaat men akkoord met het wedstrijdreglement.

W. Alsemgeest
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ZATERDAG 28 MEI DE GOUDSE CACTUSBEURS

Ook deze keer wordt de beurs gehouden in de grote zaal van KUNSTMIN aan de BOELEKADE 69 te GOU
DA.
Het gebouw is gelegen in het centrum van de stad op ca. 5 minuten lopen van het station.

De beurs wordt gehouden van 10.00 tot ca. 15.00 uur.

Naast de schitterende plantententoonstelling zal er ook een tentoonstelling zijn van foto’s van postzegels 
met succulenten.

Gezien de enorme belangstelling raden wij U aan voor het verkopen van planten tafelruimte te reserveren. 
Het eerste vak is gratis en voor een tweede vak betaalt U f  10,-. Per persoon stellen we maximaal twee 
vakken beschikbaar.
Alleen bij reservering vóór 15 mei is Uw plaats gegarandeerd!

Het verkopen van natuurimporten wordt door ons niet toegestaan!

De toegang is gratis!
Inlichtingen: C.A. van der Burg-Boere, tel. 03486-2568.
Wij hopen op Uw komst naar Gouda te mogen rekenen om er gezamenlijk een prettige en sfeervolle beurs 
van te kunnen maken.

TOT ZIENS OP 28 MEI!

Namens de beurscommissie, 
secretaresse: C.A. van der Burg-Boere

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:
Uitgebreide collectie typeplanten. Ook grote solitairplanten, succulenten en 
cactussen in vele soorten.
Bol- en knolgewassen, bijzondere kamerplanten.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.

E X O T I C A
Europa’s grootste aanbod van CAUDEX planten: 

Adenium, Brachystelma, Trichocaulon, Dioscorea, 
Euphorbia, Pachypodium, Pelargonium, etc. 

en vele andere botanische rariteiten. 
Plantenlijst op aanvraag.

Onze kas bevindt zich op 30 km van ROERMOND en is 
geopend van april tot dec. elke zaterdag 9.00-16.00 uur.

ERNST SPECKS, Am Kloster 8, D-5140 Erkelenz-Golkrath, BRD 
Tel.: 02431-73956, maandag - zaterdag 9.00-12.00 uur.
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OP BEZOEK BIJ ONZE ADVERTEERDERS:
EEN PROFIELSCHETS VAN CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD TE LEXNIOND.

Nieuwsgierig geworden door de mededelingen in ons maandblad dat deze kwekerij geheel verbouwd was, 
bracht ik in december LI. een bezoek aan dit bedrijf.
In plaats van de vertrouwde lage tunnelkas was daar een aluminium kas verrezen om van te likkebaarden. 
400 m! oppervlak, alles dubbelglas, een aparte verkoopruimte en een afdeling voor privéverzameling en 
vermeerdering.
Bij het binnenkomen heeft men al direct een goed overzicht over de planten, gerangschikt naar soort en 
afmeting, zich bevindende op aluminium tabletten met bodemverwarming. Deze tafels zijn tevens uitge
rust met het zogenaamde eb- en vloedsysteem, d.w.z. dat elke tafel apart vol water gezet kan worden en 
na verloop van tijd weer kan afvloeien. Tevens zijn de tabletten voorzien van bevloeiingsmatten die het 
water verdelen en vasthouden.
In 1973 is de heer Biesheuvel begonnen als liefhebber en heeft zich na 3 jaar ” in de handel gestort”  door 
de verkoop van wat dubbele planten. Sindsdien was het 6 maal nodig de kas uit te breiden c.q. te vernieu
wen.
De belangstelling van deze liefhebber-kweker gaat uit naar het totale cactussortiment, Euphorbia’s en 
Agaven. Fel voorstander van plantenbescherming zult U tevergeefs naar importen zoeken.
Wel vindt U, door het feit o.m dat de hr. Biesheuvel een bekend opkoper van collecties is, in de verkoop- 
kas vele honderden oude planten, allen door liefhebbers zoals U en ik gekweekt. Door zaaien en enten kan 
men hier vele zeldzaamheden bewonderen resp. kopen.
Cristaten, de grote passie van Biesheuvel, zijn bij honderden te zien, zowel in de verkoopkas als in de pri- 
vécollectie waar ± 1600 soorten en variëteiten zijn samengebracht.
Sinds kort levert Kwekerij Lakerveld ook aluminium liefhebberskassen van een gerenomeerd merk. Zoals 
men ons mededeelde tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Kortom, het loont beslist de moeite eens bij deze kweker aan te gaan.

Ille INTERNATIONALE BIJEENKOMST VAN DE GYMNOCALYCIUM-VRIENDEN 1989

Na twee zeer succesvolle bijeenkomsten in 1986 en 1987, resp. in Duren en Darmstadt, zal de derde bijeen
komst in Nederland plaatsvinden en wel in het weekeinde van 9 en 10 april. We zijn de heer Hovens in Lot- 
tum zeer erkentelijk dat hij ons zijn lokaal ter beschikking heeft gesteld.

Zoals ook beide voorgaande jaren is gekozen voor een hoofdthema, deze keer de planten uit de verwant- 
schapsgroep Gymnocalycium calochlorum-capillaense.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 9 april
tot 12.00 uur

12.00-14.00 uur
14.00 uur 
14.15 uur
15.30 uur
16.00 uur

17.30-19.00 uur
19.30 uur

20.45-? uur

Aankomst in Lottum, gelegenheid tot het bekijken van de collectie Hovens en mogelijk
heid tot het kopen van planten.
Luch in de buurt van de kwekerij van Hovens.
Begroeting der deelnemers en opening van de bijeenkomst.
Lezing door de heer Jörg Piltz, aansluitend discussie.
Pauze
Lezing door Franz Strigl over zijn Argentinië-reis tesamen met Hans Till, aansluitend dis
cussie.
Avondeten.
Lezing door de heer Jacques Lambert over de (cactus)vegetatie van het Siërra de Cordo- 
ba, aansluitend discussie.
Gezellig samenzijn.

Zondag 10 april
10.00 uur 
11.15 uur 
11.45 uur

13.00 uur

Lezing door de heer Rainer Schmidt, aansluitend discussie.
Pauze.
Lezing door de heer Detlev Metzing over zaadmorphologie en taxonomie, aansluitend 
discussie.
Sluiting van de bijeenkomst; gelegenheid tot het kopen van planten bij Hovens.

De toegang is gratis, de consumpties niet.

Het adres van de kwekerij van Hovens is Markt 10, Lottum (L). U bereikt Lottum door op de snelweg Eind- 
hoven-Venlo-Duisburg de afslag Grubbenvorst te nemen en in Grubbenvorst richting Lottum te gaan.
Voor overnachtingen kunt u zich richten tot het Bondshotel Van den Hombergh, Rijksweg 104, Velden, tel. 
04702-1291 en anders het VVV-kantoor in Venlo (tel. 077-543800).
Contactpersoon: Ludwig Bercht, Mauritshof 124, 3481 VN Harmelen, tel. 03483-2300 (niet voor hotelreserve
ringen).
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Opgaven voor het april-nummer moeten vóór 15 
maart bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Gezocht: Succulenten-liefhebbers in de omgeving 
van Oldenzaal, waar ik een bezoek zou mogen 
brengen in de periode 9 tot 23 juli 1988. Leon Ge- 
bruers, Meidreef 74, B 2548 Lint (B), tel. 03-455-92- 
32.

Te koop: Humex progator P + 8 zaaibak. Electrisch 
verwarmd, met 2 standaard en 2 kleine zaaibakken 
met deksels. Prijs f 150,-. S. Klees, Stumphius- 
straat 4, Beverwijk, tel. 02510-28099.

Gevraagd: Jaargangen van het blad "A.S.P.S. the 
African Succulent Plant Society". A. de Vries, Min- 
streellaan 10, 3525 GR Utrecht, tel. 030-881357.

Gevraagd: met spoed aluminium kas ± 2,5 x 3 m., 
zo mogelijk met verwarming en kweektafels. J. 
Knotters, Leie 31, 8032 ZE Zwolle, tel. 038-546727.

Gevraagd: Hobbykas ± 5 x 3 m. Tevens accessoi
res zoals tabletten, verwarming en aut. raam- 
openers. W. Bosma, Froukemaheerd 105, 9736 RH 
Groningen, tel. 050-419699.

Te koop: 1000 stuks tweejarige zaailingen van 
Mammillaria, Ferocactus, Rebutia, Frailea, Noto- 
cactus e.v.a. Tevens Aloe’s van Z. Afrikaanse oor
sprong. H. de Jong, Twiskelaan 44, 1566 TL Assen
delft, tel. 02987-3200.

Te koop: 5 jaargangen Succulenta 1983 t/m 1987, 
ongebonden. Mevr. L. Deliège, Kampweg 35, 6247 
AR Gronsveld, tel. 04408-3022.

b l a d k a k t u s MESA GARDEN
De zaadcata logus 1988 is  zo ju is t verschenen. U

-«iMl v S ^ \ ]  B innen landse en bu iten landse vindt een zeer u itgebre id assortim ent zaden van cac-
\  '"w / boeken steeds voorradig. tussen en vetp lanten, zoals Ech inocereus, Escoba-

A  \ \  r W ij beste llen qraaq voor U. ria, G ym noca lyc ium , M am m illa ria , N o toca ctus ,
v  /M \ J Pediocactus, Sclerocactus, Conophytum , Lithops,
f  /  \ j  Vraag onze B ladkaktus, een P le iosp ilos en vele, vele andere.

T \ l /  l i js t met succu lente  lite ra tuur
J v aan. De zaad lijs t is aan te vragen bij:

Mesa Garden, P.O. Box 72, Beien NM 87002, USA
NATUUR & BOEK Bankastr. 10 of, en dat is veel sneller, b ij R. P illar
2585 EN 's-Gravenhage Klaus Stürmer-Strasse 13, D 4500 O snabrück.
tel. 070-646277

CACTUSKWEKERIJ DECOSTER
Conterdijk 2, 8480 Veurne (W.VI.) België. Tel. 058-31.29.84

Vanaf 1988 geven wij voor groepsreizen in clubverband een korting 
van 10% op onze verbruikersprijzen.

Voor clubaankopen (voor tombola’s bvb.) gelden groothandelsprijzen. 

Wij bieden ruim assortiment op 1050 m2 oppervlakte.

OPEN: Elke werkdag van 8.30 u tot 12 u. en 13.45 u. tot 18 u.

27



NIEUWE LEDEN

Vinken J., Burg. Serrarisstraat 27, 5591 EE Heeze 
Blaas W., Rialaan 29, 3233 BS Oostvoorne 
Lefevre R., Elsdonklaan 22, 105 B-2160, W ilrijk België 
Hole G., 31 Grosvenor RD Kettering 108 NN 15-6TF 

Northa Eng.
Voorhaar A., Ambachtsdreef 13, 3421 VM Oudewater 
Hooyschuur mevr., Slochterdiep 15, 1509 WN Zaandam 
Baumgartner Willeke, Hierdenseweg 70, 3841 GZ 

Harderwijk
Jacobs J., Varenweg 2A, 3849 PJ Harderwijk 
Hoogvliet L. mevr., Tritonlaan 2, 1701 BL Heerhugowaard

Rijsmus A.G., 44 Ridgeway Ave Guelph, 999 Ontaria 
Canada

Leguillon G., 29 Rue de Chezeauneuf 120 Nihernes S. 
Maur Eng.

Kooij J., Achterdijk 1, 3981 HA Bunnik 
Duizendstraat A., Oosterhamrikkade 62B, 9714 BG 

Groningen
Dam H. mevr., Elegastraat 11-Huis, 1055 TG Amsterdam 
Kooy C.J. v.d., Lubeckstraat 74, 2517 ST Den Haag 
Groenendijk C., Dorpsstraat 31, 3274 BB Heinenoord 
Vervoort P.A.M., Planetenstraat 22, 1443 AV Purmerend 
Bruin R. de, Berkenlaan 16, 1829 VR Oudorp

CLICHÉFONDS

Nu de grootste drukte van de zaadbestellingen voorbij is, kunnen we U een overzicht geven 
van de soorten waarvan nog een wat grotere voorraad is.
Van deze soorten kunt U nog porties bestellen. Van alle soorten kunt U nu ook vijf porties 
voor de prijs van vier bestellen.
Wanneer U bestelt, geert u dan vooral voldoende vervangers op, want de voorraad van een 
aantal soorten is klein en ieder krijgt alles wat hij bestelt tot het op is. U kunt Uw bestelling 
doen op een bestelformulier uit het Decembernummer van Succulenta of U kunt de ge
wenste nummers op een papier zetten en mij dat toezenden.
Levering geschiedt op dezelfde voorwaarde als vermeld in het Decembernummer.
De volgende soorten zijn nog verkrijgbaar:
ACA 08; ANC 02 t/m 4; ARI 02, 03; AST 03, 05, 06, 08 t/m 11; AUS 01 t/m 05; BAR 01, 02; BLO 
01, 02; BOL 01; BRI 01; BUI 01, 02; CAC 01; CER 01, 02; OLE 01, 03 t/m 07; COA 01, 02; OOP 
01, 01, 03, 07; COY 01 t/m 05, 07 t/m 09; 11 t/m 20, 22, 24; DIC 01, 03, 04; DOL 01 t/m 05; ECA 
01 t/m 03; ECO 01 t/m 06, 08 t/m 11, 13, 17 t/m 23; 25 t/m 45, 48, 49, 51 t/m 53; EOF 01, 02, 04, 
13, 14; ECM 02, 06, 07; ECN 03 t/m 06, 09; ENC 01; EPT 01; ERC 02; ESC 02 t/m 06, 08, 10 t/m 
13, 15, 17 t/m 22; FER 01 t/m 04, 07 t/m 10, 13, 16; FRA 02, 03, 06 t/m 11; GLA 02; GYC 01, 03, 
12 t/m 14; GYM 02, 09, 12, 16, 21, 22, 26, 30, 33, 35; HAA 01 t/m 05; HAM 01; HAR 01; HOM 01; 
HOR 01, 02; KRA 01, 02; LOB 01, 02, 09, 30, 31, 34, 35; LOH 01, 02; MAL 02, 04 t/m 08, 10, 14, 
15, 17 t/m 19; 21 t/m 23; 26 t/m 31; 34, 36 t/m 42, 44 t/m 47, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 70, 
72, 77, 80, 81, 84, 85, 87 t/m 89, 91 t/m 98, 100 t/m 106, 108, 113, 115, 120, 122, 123, 126 t/m 
129; MAM 02; MEL 01, 03 t/m 36; NBE 01, 04, 05; NBU 01; NCH 01, 02, 04 t/m 06, 08 t/m 13; 16, 
17, 19, 21 t/m 25, 28 t/m 32; NEL 01, 04; NEP 01 t/m 13; NOT 05, 06, 08, 09; OPU 01 t/m 05; 
ORE 01 t/m 03; ORT 01; PAR 01, 03 t/m 25; PEL 01, 02; PIL 01 t/m 08; PSL 01 t/m 03; PYR 02, 
04; RAT 01; REB 11, 12, 14, 15; RHI 01; ROS 01 t/m 03, 05, 06; SEC 01; SOE 01; STO 01; SUB 
01 t/m 06, 08; SUL 02, 06, 08 t/m 15, 17, 18; THE 02, 03, 09, 14; TRI 01 t/m 04, 06 t/m 09; TUR 05 
t/m 07, 11, 13; UEB 01 t/m 04; WIL 03, 04; AG 01, 01, 07, 09, 14 t/m 16, 18, 19; AO 01 t/m 09; AL 
01; AN 02; AR 01, 04; BE 01; Bi 01; BO 01; CA 01; CR 01; Cl 01; CO 01 t/m 03; DE 01; Dl 01; DR 
01; FA 01 t/m 03; FU 01; Gl 01, 03, 05, 08, 10, 11; LA 01; LI 04 t/m 17, 20 t/m 23; MA 01; OP 01; 
PF 01; PI 03, 05 t/m 11; SO 01; Tl 01 t/m 03; TY 01.
De soorten die in het Decembernummer aangeboden werden in porties van 1000 zaden kunt 
U nu ook nog in porties van 1000 zaden bestellen!

J. Schraets, Beheerder Clichéfonds

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 
geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur, ook in de wintermaanden.

ONZE NIEUWE PLANTENLIJST IS VERSCHENEN! U kunt hem bestellen door overmaking van f 3,50 op giroreke
ning 889563.
NIEUW: HET EERSTE NEDERLANDSE EPIPHYTISCHE CACTUSBOEK geschreven en getekend door Frank Sup- 
plie, Ned. tekst, ingebonden, A4 formaat, 36 pagina's en 20 pentekeningen van bloemen, takken en vruchten. 
NIEUW: PHYLLOCACTUS door C. Knebel. Zie januari-advertentie.

OPEN DAG ZONDAG 5 JUNI 1988 VAN 10 TOT 17 UUR.
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Megastigmatae onder de Ancistracanthae, maar de erkenning van een serie 
wordt niet door mij bepaald. De dolichothele-achtige M. heidiae die de 
heer Neutelings in zijn restgroep Ancistracanthae plaatste komt in mijn op
somming niet meer voor. De soort mag dan haakdoorns hebben maar de 
vorm van de tepels, de gele bloemen en de gelijkenis met b.v. M. surculo
sa maakt dat M. heidiae goed is onder te brengen bij de serie Longimam- 
ma van het subgenus Dolichothele binnen Mammillaria. Hunt doet dit in 
zijn artikel "Recent Mammillaria discoveries" in 1 979 dan ook.
Alle soorten van het M.B/V/W/W-connplex, M. tetrancistra, M. guelzowi- 
ana en M. zephyranthoides hebben met elkaar gemeen dat de buitenste 
bloembladeren een bewimperde rand hebben (bewimperde perianthblade- 
ren). Dit is op de foto van M wilcoxii (M. meridiorosei) goed waarneem
baar. M. zephyranthoides heeft dit kenmerk in veel geringere mate dan de 
andere soorten zoals o.a. te zien is op de omslagfoto van Succulenta maart 
1986. In mijn collectie bloeit zelfs een exemplaar met gladde bloemblad- 
randen. Craig noemt de bloembladranden bij M. zephyranthoides dan ook 
gezaagd i.p.v. bewimperd (margins serrated). Het kenmerk van bewimperde 
bloembladeren komt ook heel specifiek voor bij het geslacht Escobaria. 
Tegenwoordig wordt aangenomen dat de Mammillaria's zich uit de Escoba- 
rialijn hebben ontwikkeld. Taylor geeft dit o.a. aan in zijn artikel "Further 
notes on Escobarias". Het Escobariakenmerk van een groef in de tepels, 
dat zich pas bij bloeibare Escobariaplanten ontwikkelt zou een primitief ken
merk zijn. De evolutionistisch gezien jongere Mammillaria's bloeien zonder 
nog een groef te ontwikkelen.
De meeldraden van de pas geopende bloemen van bewimperde soorten 
zijn typisch rondom de stijl gewonden voordat ze uit gaan staan en rijp 
worden voor de bestuiving. Dit aardige kenmerk heb ik tot nu toe niet 
waargenomen bij de Megastigmatae in mijn verzameling.
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De zaden van E-scobaria's en van de bewimperde Mammillaria-soorten lijken 
sterk op elkaar met hun holletjes in de testacellen. "Kratertjeszaad", zoals 
de heer Alsemgeest treffend typeerde tijdens een lezing over Escobaria's. 
Twee foto's bij het artikel van de heer Bregman in het decembernummer 
van Succulenta 1 982 laten deze karakteristiek zien. De zaadbes van de be
wimperde soorten heeft een heel andere vorm dan de bessen van de ande
re Ancistracanthae. In tegenstelling met de lange, uitstekende, cylindervor- 
mige bessen van b.v. M. dioica hebben de soorten van het M.B/V/W/W- 
complex, M. guelzowiana en M. zephyranthoides een bolvormige tot dik 
knotsvormige bes, die niet ver tussen de doorns uit wordt geduwd tijdens 
het uitrijpen. Alleen M. tetrancistra valt hier uit de toon met lange zaadbes- 
sen. Maar de zaden van deze soort zijn ook al afwijkend van de rest door 
het bezit van merkwaardig kurkachtig arillusweefsel. Dit verschijnsel was 
ooit voor Britton en Rosé de reden om de plant in het monotypische 
geslacht Phellosperma te plaatsen. Het kurkachtige arillusweefsel komt 
echter ook voor bij andere Mammillaria's zoals b.v. M. pennispinosa en is 
niet speciaal een kenmerk om een geslacht op te baseren. M. guelzowiana 
heeft dit arillusweefsel ook, maar in mindere mate (zie Backeberg, Das Kak- 
teenlexikon). M. tetrancistra kan vanwege de bloemkenmerken haar plaats in 
de groep waarmaken.
De enige soort die qua vorm van de tepels en de bloemkleur afwijkt is M. 
zephyranthoides. Deze soort heeft al wat ombenoemingen achter de rug: 
van Mammillaria via Chilita en Dolichothele weer terug naar Mammillaria. 
Hunt plaatst de soort uiteindelijk weer in het geslacht Mammillaria terug. 
Deze soort is de meest zuidelijk voorkomende van de bewimperde soorten, 
nl. van Queretaro tot Oaxaca in Zuid-Mexico. Maar gezien de bewimperde 
bloembladeren, de knotsvormige bes en de haakdoorns kan zij - tot nader 
onderzoek anders uitwijst - in de groep een plaats vinden. Toch is de soort 
zo weinig karakteristiek voor de hele groep dat het me onterecht voorkomt 
om haar als typeplant voor de groep te nemen. Dit deden Kuhn en Hof- 
mann in hun artikel in 1 978 wel omdat het de oudst beschreven soort van 
de groep is (Scheidweiler 1841).
In de lijn van de gedachte dat de bewimperde soorten verwantschap verto
nen met Escobaria lijkt het me beter om een qua habitus meer karakteristie
ke soort uit te kiezen als typeplant. De heer Neutelings geeft in zijn artikel 
van maart 1 986 M. barbata Eng. aan als typeplant van zijn Ancistracan
thae. Dit kan overgenomen worden voor de nieuw te benoemen serie. 
Vanwege het bewimperd zijn van de perianthbladeren kan de groep de se- 
rienaam Fimbriatae krijgen. Fimbriatus is Latijn voor "m et franje afgezet". 
Hieronder vallen dan de soorten:
M. barbata, M. viridiflora, M. wrightii, M. tetrancistra, M. guelzowiana 
en M. zephyranthoides en hun variëteiten.
Een laatste opmerking over verschillen tussen de Megastigmatae en de na
der te beschrijven Fimbriatae is dat de eerstgenoemde groep stevige, rech
te randdoorns heeft die als een ster strak uitstralen (zie M. dioica, M. ma- 
zatlanensis). De planten uit de Fimbriatae-serie hebben dunne, lange en 
minder ordelijk gerangschikte randdoorns.
Literatuur:

R. Bregman, Succulenta vol. 61 (12) 1982: Morfologie en kieming van cactuszaden.
E.F. Castetter, P. Pierce en K.H. Schwering, Cactus & Succ. J. (US) vol. 50 p. 1 76, 1 978 : Mamm. meridiorosei a new spe
cies from NW Mexico and the U.S. borderlands.
R.T. Craig, The Mammillaria handbook.
D.R, Hunt, Cactus & Succ. J. (GB) vol. 43 12/31 1981: Revised classified list of the genus Mammillaria.
D.R. Hunt, Cactus & Succ. J. (GB) vol. 41 (4) 1979: Recent Mammillaria discoveries.
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F. Kraehenbuehl, Cactus & Succ. J. (US) vol. 48  (5) 1976: The discovery of Mammillaria heidiae.
E. Kuhn en B. Hofmann, Informationsbrief ZAG Mamm 4 (4) 1978: Erstbeschreibung einer neuen Reihe der Untergattung 
Mammillaria.
Th.M.W. Neutelings, Succulenta vol. 65 (1) 1986. Mammillaria Series Megastigmatae Neutelings ser. nov.
Th.M.W. Neutelings, Succulenta vol. 65 (3 en 12) 1986 en vol. 66 (1) 1987: Mammillaria reeksen nader bekeken. 
Th.M.W. Neutelings, Succulenta vol. 62 (9) 1983: Wat denkt u van (3 9 )....Mammillaria tetrancistra.
N P. Taylor, Cactus & Succ. J. (GB) vol. 41 (1) 1979: Further notes on Escobaria Br. & R.
A D. Zimmermann & D A. Zimmermann, Cactus & Succ. J. 49 (1 en 2) 1977: A revision of the US taxa of the Mamm. 
wrightii complex.

Kon. Emma laan 23, 2 2 6 4  SH Leidschendam  *

*  *

H e t g e s la c h t  M a tu c a n a  Br.&R. (XIV)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

De intertexta-groep
Na de paucicostata-groep is nu de intertexta-groep aan de beurt. Deze 
soortengroep hebben wij genoemd naar de meest bekende soort: M atuca
na intertexta.

Taxonomie
De intertexta-groep omvat een aantal taxa die in systematisch opzicht 
moeilijk te ordenen zijn. Welke taxa behoren tot één soort en welke moeten 
als ondersoort, variëteit of slechts als vorm worden opgevat?
Wat betreft het aantal taxa (al dan niet geldig beschreven) is de intertexta- 
groep de kleinste soortengroep binnen het geslacht Matucana Op grond 
van de zaadstructuur — zie deel IV — rekenen wij de volgende taxa tot de 
intertexta-groep:
M. intertexta  Ritter 
M. celendinensis Ritter 
M. myriacantha (Vaupel) Buxbaum 
M. purpureoaiba Ritter 
Borzicactus huagalensis Donald & Lau 
M. roseoalba n.n.
M. spec. Lau 103, 103a, 173 en 224.

Al deze planten voldoen aan de volgende beschrijving:
Plantelichaam groen, bolvormig tot kort cylindrisch, zelden spruitend; rib
ben 1 4-40, geheel of gedeeltelijk in knobbels opgelost; bedoorning varia
bel; middendorens 1-10, 10-40 mm lang; randdorens 8-26, 7-20 mm 
lang.
Bloem oranje, rood of rosé, meestal behaard; nectarkamer afgesloten door 
een diafragma, dat gevormd wordt door de basis van de primaire meeldra
den.
Zaad dofzwart tot bruin, hoger dan breed, met onregelmatige arillusresten, 
dorsaal en ventraal weinig of niet verbreed; zaadoppervlak met onregelma
tige groeven en bulten; cuticula sterk geplooid; hilumweefsel matig geredu
ceerd, ter plaatse van funiculus en micropyle zijn kleine gaten te zien; 
testacellen in het apicale deel convex, in het basale deel sterk afgeplat. 
Embryo iets krom.

Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat de bovengenoemde taxa moeten 
worden geordend tot:
1 a M. intertexta  var. in tertexta 2 M. huagalensis
1 b M. intertexta  var. celendinensis 3 M. myriacantha
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Matucana species LAU 173 
cultuurplant. Foto P. Melis

Geografische verspreiding van de 
Intertexta-groep.

M. celendinensis is oorspronkelijk door Ritter in 1 966 als zelfstandige 
soort beschreven, maar werd in 1971 door Donald tot variëteit van M. in
tertexta teruggebracht. Aangezien beide taxa alleen in bloemkleur en 
bloemgrootte verschillen, sluiten wij ons bij de opvatting van Donald aan. 
M. myriacantha is jarenlang een probleem geweest omdat de soort in de 
natuur niet meer te vinden was en een geheel andere plant (M. weberbau- 
eri var. flammea) als M. myriacantha door het leven ging. Nadat de (waar
schijnlijk) echte M. myriacantha door Lau teruggevonden was, is een aantal 
nauwverwante taxa door zowel Lau als Ritter onder veldnummers en/of 
(provisorische) naam in omloop gebracht die niet of nauwelijks daarvan 
verschillen. Dit zijn M. purpureoalba Ritter, M. roseoalba n.n. en de Lau- 
nummers 103, 103a, 173 en 224. Al deze planten hebben een relatief 
dichte bedoorning en (met uitzondering van Lau 1 73) een cyclaam-kleurige 
bloem, op grond waarvan wij deze planten tot het myriacantha-complex re
kenen.
Het is mogelijk dat in de toekomst de planten met het veldnummer Lau 
1 73 de rang van variëteit zullen krijgen. Dit taxon wijkt af door de oranje 
bloemkleur en de kortere bloem. Wij vinden het echter onjuist om nu op 
basis van enkele cultuurplanten een nieuwe variëteit te beschrijven. Zolang 
er geen aanvullende gegevens van de natuurlijke populaties beschikbaar 
zijn, beschouwen wij deze planten als M. myriacantha.
M. huagalensis kan beschouwd worden als een taxon dat tussen M. inter
texta en M. myriacantha in staat. De bloemkleur (bijna wit) is uniek, niet 
alleen in het geslacht Matucana maar ook in het subtribus Borzicactinae

V erw an tsch ap pen
De intertexta-groep moet gezien worden als de zustergroep van de pauci- 
costata-groep. Dit blijkt vooral uit de zaadstruktuur van planten behorend
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tot het myriacantha-complex en uit het verspreidingsgebied van de gehele 
groep. Op het eerste gezicht lijken M. intertexta en M. myriacantha weinig 
met elkaar gemeen te hebben. Deze soorten zijn nogal verschillend wat be
treft hun habitus en bloem. Toch hebben wij beide soorten in één groep 
geplaatst op grond van de zaadstruktuur. Bij nader inzien is het verschil in 
habitus eigenlijk minder groot; jonge planten van M. intertexta zijn getooid 
met een dichte witte bedoorning — die op latere leeftijd verdwijnt — waar
door ze in dit stadium zeer veel lijken op M. myriacantha.
Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, vormt M. huagalensis waarschijn
lijk de schakel tussen het myriacantha-complex en M. intertexta.

Zaad stru ktu u r
De zaden, zoals omschreven onder de paragraaf taxonomie, onderscheiden 
zich van die van de paucicostata-groep vooral door de vorm en de hoeveel
heid hilumweefsel. De vorm van de zaden is gelijk aan die van de planten 
uit de aurantiaca- en de haynei-groep; echter de hoeveelheid hilumweefsel 
is minder en vertoont overeenkomst met de situatie die we bij de meest 
oorspronkelijke soorten van de paucicostata-groep (M . paucicostata  en M. 
tuberculata) aantreffen. Deze reduktie van het hilumweefsel, resulterend in 
2 gaten aan de onderzijde van het zaad, is bij M. myriacantha  duidelijker 
dan bij M. intertexta. De hoeveelheid hilumweefsel is helaas geen scherp 
definieerbaar kenmerk. De expressie van dit kenmerk vertoont binnen één 
soort een zekere mate van variatie. Bovendien is wat dit kenmerk betreft de 
grens tussen de intertexta-groep en de haynei-groep niet scherp. Dit komt 
in de natuur vaker voor maar de systematici willen/moeten ergens een 
grens trekken. M. comacephala is bijvoorbeeld zo'n grensgeval. Qua 
zaadstruktuur balanceert deze soort op de grens van de intertexta- en de 
haynei-groep. Op grond van de zuilvormige groeiwijze hebben wij deze 
plant tot de haynei-groep gerekend. Voor een tekening van de zaadstruk
tuur van de intertexta-groep verwijzen we naar Succulenta 65 (10) p. 244 
(1 986), figuur 4.

G eografische verspreiding
De groeiplaatsen van de soorten en variëteiten van de intertexta-groep zijn 
aangegeven in Fig. 1. De planten groeien in een relatief klein gebied (zeker 
in verhouding tot de overige 3 Matucana-groepen) in de stroomdalen van 
de Rio Maranon en zijn zijrivier de Rio Crisnejas en direkte omgeving. Ook 
in dit opzicht staat de intertexta-groep dicht bij de paucicostata-groep. 
Door de betrekkelijk geringe hoogte waarop de planten in de natuur groei
en, moeten ze bij voorkeur op dezelfde wijze worden gekweekt als de soor
ten van de paucicostata-groep, dus 's zomers warm en 's winters liever 
niet onder de 5°C. Van de soorten van de intertexta-groep heeft M. inter
texta het grootste verspreidingsgebied. Als men de bus neemt van Caja- 
marca naar Cajabamba, kan men planten van deze soort een groot deel 
van de route langs de weg zien staan. Of het areaal van de var. intertexta 
zich nog verder naar het noorden uitstrekt tot aan de groeiplaatsen van de 
variëteit celendinensis, is niet bekend. Het is echter wel waarschijnlijk.
De vormen van M. myriacantha volgen het stroomgebied van de Rio Mara
non, zoals ook de soorten van de paucicostata-groep dat doen. M. myria
cantha komt voor in de departementen Amazonas, Cajamarca en La Liber- 
tad ongeveer tussen Balsas en Aricapampa, echter niet samen met de 
soorten van de paucicostata-groep, die in het algemeen dichter bij de rivier 
groeien. Alfred Lau vermeldt in zijn serie artikelen "South American Cactus
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Log" in het Amerikaanse tijdschrift "Cactus and Succulent Journal US"
1 978 4 vindplaatsen: Balsas (Lau 103), Huagal (Lau 103a), Crisnejas 
(Lau 173) en Aricapampa (Lau 224). Laatstgenoemde lijkt identiek aan 
Ritters M. purpureoalba. De planten zijn niet of nauwelijks van elkaar te on
derscheiden (zie de afbeeldingen in genoemd artikel van Lau op blz. 71 en 
1 27) en moeten wat ons betreft worden opgevat als ecotypen.
M. huagalensis is, zoals de naam al zegt, afkomstig van Huagal, ten noor
den van de plaats waar de Rio Crisnejas in de Rio Maranon uitmondt. Ver
moedelijk is deze plant slechts van één vindplaats bekend.

Determinatiesleutel voor de soorten en variëteiten van de intertex- 
ta-groep.

1 a Ribben 1 4-25; bedoorning relatief open, 9-24 doren per areool......................................2
b Ribben 30-40; bedoorning relatief dicht, 30-50 dorens per

areool.................................................................................................................  myriacantha
2 a Bloem wit tot rosé; ribben met onduidelijke tuberkels.......................................huagalensis

b Bloem oranje tot rood; ribben met duidelijke tuberkels.....................................................  3
3 a Bloem goudkleurig tot oranjerood, langer

dan 7 5 mm..................................................................................  intertexta var. intertexta
b Bloem vuurrood, korter dan 7 5 mm....................................  intertexta var. celendinensis

(wordt vervolgd)

De Sonora-w oestijn  (II)

FRANK VANDENBROECK

De "desierto central"
Het zogenaamde centrale woestijngebied of de "desierto central" situeert 
zich op de bergruggegraat van het schiereiland tussen Rosario in het noorden 
en Guerrero Negro in het zuiden. De hoogte van de bergketen schommelt 
hier zowat tussen 1 200 en 1 700 m. Het is, alhoewel zulke uitspraken altijd 
subjectief blijven, het aantrekkelijkste gebied van het schiereiland voor wat 
de vegetatie betreft. Van verschillende zijden zijn reeds voorstellen gedaan 
om het gebied tot nationaal park te verklaren. Het landschap wordt gedomi
neerd door grotere planten zoals de "cardón" (hier Pachycereus pringlei), 
de "c irio ”  (idria columnaris) of zoals de Amerikanen hem noemen de 
"boojum tree", de olifantsboom (Pachycormus discolor), de "datillo"
(Yucca valida), agave, ocotillo (Fouquieria sp.), de toncactus (hier Ferocac- 
tus gracilis) en de senita-cactus (Lophocereus schottii).
Op enkele hoogvlaktes van de "desierto central" (bijvoorbeeld bij Punta Prie- 
ta) treft men indrukwekkend dichte gemengde bestanden aan van voornoem
de planten. Het woord succulentenbossen is hier niet ongepast. In meer rot
sige zones zoals rond Catavina is de vegetatie opener en tekenen de silhouet
ten van de afzonderlijke planten zich prachtig af tegen de grillige achtergrond 
van het landschap.

Pachycereus pringlei behoort tot de grootste en indrukwekkendste zuilcac- 
tussen. Alle species van het genus Pachycereus (letterlijke betekenis: "dikke 
kaars") zijn trouwens zwaar van kaliber. De soort P. pringlei hoort thuis in het 
zuiden van het gebied van de "desierto central" tot ongeveer bij San Ignacio.
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Ten zuiden van dit stadje maakt hij plaats voor een soortgenoot, P. calvus. 
De volksmond maakt hier geen onderscheid en spreekt eveneens van "car- 
dón". Typisch voor P. pringlei is de vorming van een korte (tot 1,5 m) stam 
van waaruit de plant zich gaat vertakken in parallel recht opgaande zuilen die 
tot 7 m hoog opgroeien. Zoals reeds gezegd doen ze hun geslachtsnaam "Pa- 
chycereus" eer aan: de afzonderlijke zuilen bereiken gemakkelijk een door
snee van 50 cm. Om zich staande te houden vormen deze reuzen een enorm 
vertakt wortelstelsel en een verhoute stam. Oudere planten zijn gemakkelijk 
tweehonderd jaar. Zeer opvallend is het grote verschil tussen de juveniele en 
de adulte planten, zodanig zelfs dat indien men niet enigszins is ingewijd, 
men de planten voor twee aparte species houdt. Jonge planten hebben een 
eerder grijsblauwe epidermis met een korte krachtige zwartgrijze bedoorning. 
Zo kent men ze in cultuur. Volwassen planten verliezen hun bedoorning na
genoeg volledig en krijgen een helgroene epidermis. Zeer opvallend zijn de 
vruchten: zoals bij alle Pachycereus-soorten zijn het bruingele, dicht be- 
doornde bollen ter grootte van een tennisbal die zich in dichte groepen zijde
lings aan de zuilen ontwikkelen. Zoals reeds vermeld vormen de planten in 
sommige gedeelten van de "desierto central" gave dichte bestanden.
De meest bizarre verschijning van de Sonora-woestijn is ongetwijfeld Idria 
columnaris. De plant behoort tot de familie der Fouquieriaceae en is een typi
sche stamsucculent. De Spaanse naam "c irio " (kaars) duidt op de lange, 
slanke, bijna in een punt uitlopende kaarsvorm van de planten. In feite zijn ze 
het best te beschrijven als lange omgekeerd in de grond gestoken wortels, 
vooral ook omdat zich vanuit de stam horizontale korte doornige takken ont
wikkelen. De glanzende, grijswitte schors van de stam weerkaatst zoveel mo
gelijk de hete zonnestralen. De planten kunnen een hoogte van 15 a 20 m 
bereiken en de meest grillige kronkelende groeivormen aannemen. Ze vertak
ken zich weinig. De Engelse naam "boojum tree" zou afgeleid zijn van het 
woord "boojum " met de betekenis van een monsterachtig mythisch wezen, 
ontleend aan een fantasieroman ("The Hunting of the Snark" door Lewis Ca- 
roll). Het verspreidingsgebied van I. columnaris is strikt beperkt tot de "de
sierto central”  uitgezonderd een kleine kolonie op de kust van het vasteland 
(staat Sonora) nabij Puerto Libertad. De aanpassing van de planten aan hun 
omgeving bestaat er o.a. in dat ze tijdens droogteperiodes voortdurend blad
loos staan doch telkens na enige neerslag van betekenis zeer snel kleine 
blaadjes vormen die dan weer verdorren als verder vocht uitblijft. De bloei 
heeft plaats op de top van de plant in de vorm van een sierlijk tuiltje crème
witte bloempjes.
De ocotillo of Fouquieria splendens vertoont een gelijkaardig gedrag. Ook 
deze plant kan zeer vlug blad produceren en even vlug weer afstoten. Er ko
men enkele soorten ocotillo voor waarvan F. splendens, die aan de uiteinden 
der takken met vuurrode bloemen bloeit, de meest bekende is. Ocotillo's vor
men struiken met een tien a vijftiental takken die vanaf een nauwelijks zichtba
re korte stam uitwaaierend opgroeien. Verdere zijtakken worden nauwelijks of 
niet gevormd. De takken zijn bezet met doornen. Fouquieria kan in feite niet 
ingedeeld worden bij de succulenten daar de plant geen water opslaat in 
zijn vezels. Hij kan wel als een typische xerofytische struik beschouwd wor
den die het verdampingsproces in periodes van droogte kan beperken door 
het kleine oppervlak van zijn blad, het snel afwerpen van dit blad en de on
doorlatende epidermis van de takken. Fouquieria heeft een groot versprei
dingsgebied dat de grenzen van de Sonora-woestijn ver overschrijdt. Zo komt 
zij ook veelvuldig voor in het gebied van de meer oostelijk gelegen 
Chihuahua-woestijn.

67



Cochemiea poselgeri in het 
doornbosgebied ten zuiden van La Paz.

Links: Cochemiea poselgeri, een rosewitte vorm.

Onder: De typische groeiwijze van de 
"Creeping de vil” , Machaerocereus eruca.

De ''toncactus" van de ''desierto central”  is Ferocactus gracilis, een, zoais 
zijn naam het trouwens uitdrukt, werkelijk sierlijke plant. De planten zijn op
vallend in het veld door hun omvang en helrood gekleurde koppen, dit laatste 
vanwege de uitgesproken rode kleur van de bedoorning in de nieuwgroei en
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de overwegend rood gekleurde bloemen in het bloeiseizoen. Het zijn de mid- 
dendoorns, waarvan er één breed, plat en gehaakt is, die intens rood zijn. In 
de bloemkleur zijn variaties waar te nemen gaande van oranje tot karmijn. De 
gele randen der bloembladen vallen nauwelijks op. F. gracilis is een veel 
voorkomende verschijning in het centrale woestijngebied van Baja California. 
Soms treft men de massabestanden aan op naar de zon gerichte, rotsachtige 
hellingen. De planten bereiken, alhoewel uitzonderlijk, een hoogte van twee 
meter. De leeftijd van de grootste exemplaren kan, hun groeiritme in acht ne
mend, op honderd jaar en meer geschat worden. De door Backeberg vermel
de F. tortulispinus Gat. met als opgegeven groeiplaats Laguna Seca Chapala 
is waarschijnlijk slechts een vorm van Ferocactus gracilis, daar de midden- 
doornen van deze soort, afhankelijk van de standplaats, lang en gedraaid 
kunnen uitgroeien.
De olifantsboom of Pachycormus discolor vertoont ongetwijfeld een even 
grillig gevormd uiterlijk als de reeds beschreven "c irio " doch is in tegenstel
ling tot deze laatste veel plomper en gedrongener. Om het contrast in ver
schijning tussen deze twee merkwaardige vertegenwoordigers der Fouquieri- 
aceae aan te duiden heeft men trouwens wel eens de naam ''giraffeboom'' 
voor de cirio tegenover olifantsboom geplaatst. Pachycormus discolor is een 
grotesk grillig groeiende plant met een onevenwichtig dikke stam die abrupt 
overgaat in kronkelige dunne takken. De plant is een uitgesproken stamsuc- 
culent. In zijn bloeiseizoen (midzomer) is de boom overdekt met trossen rose- 
kleurige bloempjes en schenkt hij bepaalde gedeelten van de woestijn een 
schitterende aanblik. Een in het oog springend kenmerk van P. discolor is te
vens zijn glanzende, zilverig witte, soms ietwat afbladderende schors. De op
vallend xeromorfe structuur van de plant wijst op haar aanpassing aan de 
droogte.

De "senita cactus" of Lophocereus schottii is een cactussoort die vanwege 
haar langere zachte witgrijze bedoorning de volksfantasie doet denken aan 
een "grijsaard”  ("senita" betekent in het Spaans "oudje"). Bij Lophocereus 
schottii zit het "seniele”  vooral in de bij volwassen planten dichte witte 
baardvormige bedoorning aan de kop van de zuilen. De planten vertakken 
zich vanaf de grond en vormen een zestal zuilen waarvan sommige een 
hoogte bereiken van twee meter. Het is een bizarre plant die zeer taai moet 
zijn daar ze ook in gebieden te vinden is waar door extreme dorheid andere 
cactussen niet meer kunnen leven.
Voornoemde grotere planten vertegenwoordigen echter slechts ongeveer 
20% van de totale vegetatie. De overige plantengroei bestaat hoofdzakelijk 
uit droogtestruiken, zoals b.v. de talrijk voorkomende creosootstruik, eenjari- 
gen en kfeinere succulenten, die echter het landschap in veel mindere mate 
karakteriseren. Onder de kleinere cactussen kunnen de haakdoornige Mam- 
millaria's worden vermeld. In sommige zones komen deze planten zeer talrijk 
voor, vaak groeiend in de beschutting van struikgewas. Ze vormen meestal 
kleine groepen. Aangaande het aantal soorten en de verspreiding ervan ver
schenen in dit tijdschrift reeds verscheidene artikelen. Wanneer men de plan
ten in het veld beschouwt, ontkomt men niet aan de indruk dat het zoeken 
naar en het vastleggen van enige systematiek in deze plantengroep een 
uiterst moeilijke zaak is, vooral omdat de planten een groot verspreidings
gebied hebben, binnen de populaties een zekere variatiebreedte bestaat en 
allerlei overgangsvormen aanwezig zijn. Vermoedelijk heeft men voor deze 
planten te veel soorten onderscheiden en te veel namen gepubliceerd.
Van Akenstraat 66, B 1850 Grimbergen (WOrdt Vervolgd)
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N otocactus ottonis (Lehm ) Berg
PETER MANSFELD

Deze weinig eisende en vooral dankbare plant is in 't bijzonder beginners 
aan te bevelen. Notocactussen hebben in 't algemeen grote gele bloemen 
met meestal een rode stempel. De bloemen onttrekken vaak het gehele 
plantelichaam aan 't oog.

De hier opgevoerde 
soort N. ottonis heeft 
zijdeglanzende, gele, 
tot 6 cm breed worden
de bloemen. Het li
chaam is afgeplat vol
vormig, niet groter dan 
1 1 cm in doorsnede, 
en bezit een krachtig 
groene kleur. Op de 8 
tot 1 2 ribben zitten de 
areolen met op elke 
areool 1 0 tot 1 8 naald
vormige randdorens en 
1 tot 4 middendorens. 
Het enorme versprei
dingsgebied van de 
soort, een gebied dat 
zich uitstrekt over Zuid- 
Brazilië, Uruguay, 
Noord-Argentinië en 
Oost-Paraguay verklaart 
enigszins de geweldige 

variabiliteit. Vele, al dan niet terecht officieel beschreven, plaatselijke variëtei
ten onderscheiden zich door het aantal en de vorm van de ribben, de bloem- 
grootte en de bedoorning.
Eén variëteit!?) valt bijzonder op. Het is de door Dr. Bohumil Schütz be
schreven oranjerood-bloeiende N. ottonis var. vencluianus. Hier past waar
schijnlijk beter de status van cultivar, te meer omdat ''vencluianus'' 
halfsteriel is. Zaad kan men alleen verkrijgen door bestuiving met pollen van 
andere ottonis-planten. Zelf leveren deze planten geen stuifmeel. De nako
melingen geven zonder uitzondering weer planten met oranjerode bloemen. 
N. ottonis en zijn variëteiten zijn, uitgezonderd de "vencluianus", zelffertiel 
(= te bevruchten met zijn eigen stuifmeel).
Alle Noto's, waarbij in de ruimste opvatting ook Brasilicactus, Brasiliparo- 
dia, Eriocactus en Wigginsia (Malacocarpus) zijn inbegrepen, groeien goed 
in normale cactusaarde waaraan tenminste 30%  grove steenslag is toege
voegd.
In de zomer matig gieten, veel zon en veel frisse lucht. Ze laten zich ge
makkelijk uit zaad kweken, terwijl de meeste planten overvloedig spruiten 
(bekijkt u eens hoe deze planten spruiten, het is de moeite waard). Over
wintering licht, koel en droog.

Hansa 1, DDR 2 3 0 0  R ostock Vert.: L. Bercht
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BOEKBESPREKING

"Checklist of Brachystelma, Ceropegia, Riocreuxia and the Stapelieae", C. Boele, 
A.C.J. Kroesen en F.K.A. Noltee, 1987. Burgess Hill. Prijs £ 6 .50, alleen te bestellen 
bij Southern Reprographics, 11 Wingle Tye Road, Burgess Hill, W. Sussex, RH 15 
9HR England.
"Sinds de publicatie van White en Sloane's monumentale werk over de Stapelieae (1 937) en 
Hubers monografie van Ceropegia (1 957) zijn alweer enkele decennia verlopen. In deze periode 
zijn vele nieuwe soorten beschreven en enkele taxonomische veranderingen doorgevoerd. In 
1 977 werd door Plowes een checklist gepubliceerd die inmiddels ook al weer verouderd is. Wal
kers Brachystelma-lijst (1 982) moet uitgebreid worden met een nieuwe soort....''.
Zo begint, in het Nederlands vertaald, de inleiding van de nieuwe 185 pagina's omvattende 
Checklist, samengesteld door Kees Boele, Albert Kroesen en Frans Noltee. De Checklist geeft alle 
nu geldende namen voor Brachystetma,_Ceropegia, Riocreuxia en de 38 Stapelieae geslach
ten. Ook alle andere namen en hybriden die gepubliceerd zijn na White en Sloane, Huber en Wal
ker zijn opgenomen. Elk geslacht bestaat op deze manier uit een lijst van geldige namen en syno
niemen, indien nodig aangevuld met een lijstje "overige namen" en een genummerde literatuur
lijst. Het laatste is uiterst belangrijk want het is niet alleen een soortenlijst maartiet geeft ook per 
soort alle relevante literatuur, aangevuld met informatie over de verspreiding en gepubliceerde 
verspreidingskaartjes, tekeningen en foto's. De schrijvers van de checklist zullen proberen alle 
nieuw verschijnende informatie om de twee jaar in een supplement te publiceren.
K. Harold, vertaling C. Boele

Mammillaria - A colour supplement door John Pilbeam met foto's van Bill Weightman. 
Deze serie werd sinds 1 981 uitgegeven en is een supplement op het boek van Pilbeam, Mam
millaria - A Collector's Guide. Elke set bestaat uit 8 kleurenplaten in formaat A5. De serie is thans 
compleet en als volgt verkrijgbaar:
1. per 4 sets (32 afbeeldingen): set 1-4 (£ 5), 5-8 (£ 7), 9-12 (£ 7), 13-16 (£ 7.50), 

17-20 (£ 7.50), 21-24 (£ 8), 25-28 (£ 8), 29-32 (£ 9) en 33-37 (34 afb., £ 9).
2. de complete serie, prijs £ 60.
3. de complete serie, ingebonden als een supplement bij het boek, in rode of blauwe stoffen 

kaft, prijs £ 75.
Te bestellen bij John Pilbeam, 51 Chelsfield Lane, Orpington, Kent BR5 4HG, Engeland door 
overmaking van het bedrag op gironummer 34 209 3606 onder vermelding van het gewenste. 
Denk bij bankoverschrijving of cheques om additionele kosten.

Het eerste Nederlandse epiphytische Cactusboek door Frank Süpplie, eigen uitgave, 37 
pagina's, 20 pentekeningen, formaat A4, in ringband, prijs f  1 7, — .
De auteur heeft getracht een overzicht te geven van de geslachten van epifytisch groeiende cac
tussen. Hij geeft een korte inleiding op een geslacht gevolgd door de bespreking van één of meer 
soorten. Van een aantal is door middel van een fraaie pentekening de bloem afgebeeld.
In zijn inleiding behandelt de auteur vooral de verzorging van deze planten, een gedeelte dat naar 
mijn mening nóg uitgebreider had gemogen. Het boekje is een aardige kennismaking met deze 
groep van cactussen.
De verzorging van de uitgave is goed; de auteur had wel de moeite moeten nemen zijn tekst te la
ten controleren op taal- en typefouten.
Het boek is te bestellen door overmaking van f  2 2 ,— (dat is incl. verzendkosten) op giro 
889563 t.n.v. F. Süpplie, Roermond, onder vermelding van de titel.
Ludwig Bercht

TIJDSCHRIFTEN  

Leuchtenbergia, jaargang 7 (1986)
Nr. 1 Het artikel over het geslacht Rebutia beleeft zijn 1 2e aflevering. Heyselberghs bespreekt 
het zelf maken van potgrond. Sedum stahlii wordt behandeld door Liekens. Bestuiven en bestui
ving is het onderwerp van een artikel van Vereist. Dams gaat in op de klassificatie van Mammilla
ria 's.
Nr. 2 Gestart wordt met een artikel over het geslacht Gymnocalycium  Van verschillende 
geslachten wordt opgesomd of ze zelffertiele soorten bevatten of alleen zelfsteriele; Notocactus 
wordt onder de zelfsteriele gerangschikt(l). Gruwez bespreekt Lithops archerae, L. aucampiae,
L. bella, L. bromfieldii en L. comptonii Heyselberghs geeft tips voor de lente.
Nr. 3 Gruwez wijdt een artikel aan lidcactussen Veel aandacht en ruimte is gegeven aan het 
Wereldnatuurfonds België. Hofkens verschaft informatie over Nationale parken in de USA. Gru
wez bespreekt Pyrrhocactus bulbocalyx.
Nr. 4 Jatropha podagrica is het onderwerp van het artikel van Gruwez. WWF-Vlaanderen 
breekt een lans voor natuurbehoud in eigen land. Hofkens bespreekt de zaadserie I en II uit de 
Buxbaumse indeling van het geslacht Gymnocalycium.
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Nr. 5 Hofkens vertelt iets over Turbinicarpus Gruwez wijdt een uitgebreid artikel aan de voe
ding van onze planten. Beschrijving van Lithops deboerii De soorten uit de zaadserie III, IV en V 
der Gymnocalyciums worden gegeven. Janssen gaat in op de geslachtelijke voortplanting bij 
planten.
Nr. 6 Dit nummer opent met een beschrijving van Matucana myriacantha Gruwez wijdt een 
uitgebreid artikel aan vele zaken rond Dorstenia Dezelfde auteur gaat in op weefselkweek, het 
hoe en wat. Tot slot worden de kenmerken van twee series uit het geslacht Gymnocalycium ge
geven.
Nr. 7-8 Liekens stelt Mammillaria w o lfii voor. De Van Donkelaars geven een algemeen over
zicht van de Mesembryanthemaceae In een artikel over Dendrobium wordt het hoe en wat van 
deze epifytische planten uiteengezet. Janssen vervolgt zijn artikel over het liefdeleven van plan
ten.
Nr. 9 Onder de titel Rebutia/Mediolobivia verschijnt de eerste aflevering over de indeling van 
Rebutia-achtigen (het is waarschijnlijk een vertaling van een artikel van Donald en Brederoo). Een 
volgend artikel handelt over Boophone disticha, een bol met een wonderlijke bloei. Janssen ver
volgt zijn artikel over het liefdeleven van onze planten. Hofkens geeft de kenmerken van weer 3 
series van het geslacht Gymnocalycium.
Nr. 10 Liekens opent met een stukje over Mammillaria schwarzii Uit de serie over de Gymno
calyciums is thans de Pflanziana-groep aan de beurt. De Laet gaat in op de luchtvochtigheid in 
de kas. Gruwez vervolgt zijn beschouwingen over Rebutia/Mediolobivia Beukelaers belicht het 
nut van de mikroskoop in onze hobby. Gestart wordt met een artikel over de Plantentuin van 
Amsterdam (de eerste aflevering gaat over de voorgeschiedenis).
Nr. 11 Liekens opent het nummer met een verhandeling over Neobesseya missouriensis Gru
wez gaat in op de cultuur van succulenten in huis en geeft een groot aantal soorten die daarvoor 
geschikt zijn, te zamen met korte cultuurtips. Het artikel over de Hortus van Amsterdam wordt af
gerond.
Nr. 12 Hofkens stelt Notocactus uebelmannianus voor. Gruwez gaat in op licht, onontbeerlijk 
voor onze planten, zowel natuurlijk als kunstmatig. Hofkens besluit zijn artikelenreeks over het 
geslacht Gymnocalycium. Het artikel over het "liefdeleven van onze planten" wordt besloten.

Cactacea brugensis, jaargang 8 (1986)
Nr. 1 Neirinck bespreekt Discocactus horstii en Mammillaria microcarpa. De tekst van de le
zing van Rushford, gehouden op de ELK 1 985, over Pediocactussen en Sclerocactussen is af
gedrukt.
Nr. 2 Neirinck bespreekt Ariocarpus agavoides alsook Welwitschia mirabilis Lanssens verhaalt 
over zijn bezoek aan het eiland Cerralbo. Ziekten en plagen bij het kweken van cactussen stelt 
Lanssens aan de orde.
Nr. 3 Lanssens stelt Mammillaria humboldtii en M. elongata voor. Lau is in zijn dagboek in de 
omgeving van Cuzco.
Nr. 4 Neirinck behandelt Astrophytum myriostigma en Wilcoxia schmollii Lau is aangekomen 
bij Nazca.
Nr. 5 Een in memoriam Mare Jacobs. Lanssens bespreekt Mammillaria melaleuca en Echinoce- 
reus triglochidiatus.
Nr. 6 Van Donkelaar geeft enige informatie over Dischidia's De plantbesprekingen zijn deze 
keer gewijd aan Stapelia flavirostris en Mammillaria barbata.
Nr. 7-8 Neirinck bespreekt Cleistocactus flavescens en Pseudolobivia kermesina 
Nr. 9 Enige aandacht wordt geschonken aan Viscum minimum, een parasiet voorkomend op 
Euphorbia polygona en V. album. Neirinck bespreekt Astrophytum ornatum en Encephalocar- 
pus strobiliformis Lau is in zijn dagboek aangekomen op de groeiplaatsen van Islaya's.
Nr. 10 Melocactus deinacanthus en Submatucana myriacantha zijn de onderwerpen voor 
Neirinck. Lau is in zijn cactusdagboek in de omgeving van Chala en Conveto.
Nr. 11 Neirinck bespreekt Gymnocalycium tiUianum en Sulcorebutia swobodae Lau's dag
boek krijgt een vervolg.
Nr. 12 Neirinck stelt Sulcorebutia taratensis var. minima en Lobivia culpinensis voor.
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Phyllo -sofie

P. VAN VEEN

leder jaar weer doen wij de ervaring op, dat de maanden april en mei voor 
onze afdelingsleden bijna overvulde maanden zijn. De planten vragen dan 
onze volle aandacht, alles staat in knop of bloeit reeds en de laatste hand 
moet nog worden gelegd aan het noodzakelijke verpotten van planten, die in 
de verdrukking kwamen. Wellicht hebt u nog gezaaid en moeten de jonge 
cactussen nog eens verspeend worden, mogelijk moeten de nodige entin
gen worden verricht, ja, er is genoeg te doen en te genieten. Daarnaast 
dient natuurlijk nog een avond vrijgehouden te worden voor de afdelingsver- 
gadering. Die moet beslist bezocht worden, omdat dan de laatste medelin- 
gen worden gedaan over het jaarlijkse busreisje, dat ook alweer in mei geor
ganiseerd wordt, terwijl bovendien nog besproken wordt, hoe en bij wie het 
jaarlijkse evenement van het "kasjekijken" door het bestuur georganiseerd 
werd.
Waarom deze opeenhoping van gebeurlijkheden? Dat is natuurlijk omdat in 
deze beide maanden de meeste van onze succulenten er zo prachtig bij 
staan en dan willen we graag eens nagaan, hoe het er bij onze bevriende re
laties uitziet, we willen eens ergens anders gaan rondneuzen, wellicht nog 
iets leuks kopen en genieten van de privé-verzamelingen van diverse be
roepskwekers. Deze verzamelingen beschouwen wij (en zij zelf ook) als het 
visitekaartje van hun bedrijf. In dit verband noem ik geen enkele naam. Er 
zijn vele handelaren/kwekers in ons land en in België gevestigd, die gaarne 
onze afdelingen willen ontvangen. Als ik een bedrijf met name zou noemen, 
lijkt het al gauw alsof ik hiervoor propaganda wil maken en dat is beslist niet 
waar. Wel stel ik vast, dat sommige kwekers meer de nadruk leggen op cac
tussen en andere zich overwegend toeleggen op de handel in vetplanten of 
rotsplanten. Hier ligt echter een taak voor een afdelingsbestuur, nl. om uit 
de dokteren, welke bedrijven voor een bezoek in aanmerking komen. Jaar
lijks zal dit ook wel weer verschillend zijn en één en ander is in sterke mate 
afhankelijk van de belangstelling, die er onder de leden bestaat voor dergelij
ke uitstapjes.
Door samenwerking van verschillende afdelingen zijn er natuurlijk meer mo
gelijkheden als bij een groepje van b.v. 1 2 liefhebbers. Deze zullen het 
beste in drie personenauto's naar een bepaalde bestemming kunnen rijden, 
doch het onderlinge kontakt blijft dan per auto beperkt. Door samenwerking 
van de afdelingen Delfzijl, Groningen en Hoogeveen zijn wij in het noorden 
vaak in staat, een. bus voor 40 of 50 personen te huren, waardoor ook de 
kosten aanzienlijk worden gedrukt. Een enkel cijfertje om dit te illustreren: 
een dagtocht vanuit Groningen naar Breda/België inclusief een koffiestop op 
de heen- en terugweg, waarbij tevens korte bezoeken aan op de route lig
gende kwekers zijn inbegrepen, kost per persoon ca. f  27,50. Dan zijn we 
onderweg van 's ochtends 7 tot 's avonds 8 uur zonder dat we dodelijk ver
moeid weer thuiskomen, doch meestal wel met de handen vol nieuwe aan
winsten. Zulke trips zijn gezellig, zij verhogen de onderlinge verstandhou
ding, je hebt veel tijd om uitvoerig te praten over de hobby. Hoewel ik per
soonlijk, als het even kan, in mijn eigen auto rijd, zal ik niet gauw zo'n dag
trip van mijn afdeling overslaan, want dit is een belevenis apart.

74



Parodia's in Noord-Argentinië
Expedities van het echtpaar Piltz tussen 1976 en 1980
W. WESKAMP

In de jaren 1 976 tot 1 980 heeft het echtpaar Piltz (Buir) enkele verzamelrei- 
zen gemaakt in die gebieden waar van oorsprong de soorten die gerekend 
worden tot het ondergeslacht Parodia groeien. Juist in deze groep vindt men 
de meest onvolledige beschrijvingen (geen gegevens over bloeiwijze, vrucht 
en zaden en meestal verkeerde of zelfs valse gegevens over de vindplaats). 
Deze problemen staan een goede determinering in de weg zodat men zich 
hier steeds op los zand bevindt bij mogelijke diskussie.
In deze periode werd een vrij grote hoeveelheid materiaal verzameld waarvan 
het op naam brengen nog enige tijd vroeg. Er werd per populatie relatief wei
nig materiaal verzameld zodat slechts een beperkte kring van liefhebbers 
hieruit kon putten. Het grootste gedeelte van het meegebrachte materiaal 
werd in eigen verzameling in kuituur gebracht teneinde zaden te winnen. De
ze zaden zijn nu reeds onder een groter aantal liefhebbers verspreid zodat het 
mij nu nodig lijkt, voor zover het mij mogelijk is, een overzicht te geven van 
deze vondsten.
De eerste vondst in 1 97 6, bij Dique de Catamarca, was Parodia catamar- 
censis (P23), een soort die door Backeberg zonder opgave van groeiplaats 
was beschreven. Dit was ook Ritters eerste Parodia-vondst (FR24) toen hij in 
1 952 zijn verzamelreizen begon. In 1978 ontdekte het echtpaar Piltz trou
wens iets noordelijker, in de omgeving van El Rodeo, een andere populatie 
van deze planten (P23a).
In de Cuesta de la Sebila, op hoogten tussen 1 000 en 1 300 m, in het grens
gebied van de provincies Catamarca en La Rioja, werd een reeds bekende 
soort (P27) opnieuw verzameld. Dezelfde planten staan ook in oostelijke 
richting bij Chumbicha (P27a) en in noordwestelijke richting bij Mazan 
(PI 35). Parodia L484 komt trouwens ook uit deze streek. Al deze planten 
moeten gerekend worden tot P. riojensis (FR91 7) een door Ritter ontdekte 
soort die door hem, bij gebrek aan gegevens over de bloem, niet verder be
schreven. Deze plant behoort niet tot de vormengroep van P. catamarcensis 
zoals Ritter vermoedde. Ze zal bij gelegenheid beschreven worden als P. ma
za nensis.
De in 1 978 ontdekte planten (PI 35a) bij Senor de la Pena, in de provincie 
La Rioja en die zuidoostelijk van Tinogasta (1 000-1 1 00 m) (P37) behoren 
niet tot de bovenvermelde groep maar zijn duidelijk verwant met de vormen
groep rond P. sanagasta en zouden hiertoe gerekend kunnen worden.
Hier moet nu de vraag gesteld worden: Wat verstaan we onder de soort P. 
sanagasta, die door Weingart beschreven werd, en waar komt deze naam 
eigenlijk vandaan?
Indien men aanneemt dat deze naam betrekking heeft op de plaats Sana
gasta, gelegen ten noorden van de provinciehoofdplaats La Rioja, dan had de 
soort P. sanagastaensis moeten heten. Of had Fric, die de plant vond, ze als 
Parodia bij Sanagasta aangeduid, zoals veldonderzoekers dikwijls doen als ze 
een plant niet kennen? Of wist Weingart niets over de "verlatijnsing' van 
eigennamen? Misschien kunnen we thans enkele van deze vragen beant
woorden; enkele andere zullen wel nooit meer opgelost worden.
In mijn verzameling heb ik een plant die ik van dr. Hilberath (Wesseling) kreeg 
als P. sanagasta. Het is een spruit van een vooroorlogse plant die de toenma
lige cactuskweker Hahn in Berlijn had gekregen van Fric. Volgens de beschrij-
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ving van Weingart kan dit exemplaar wel het type van deze soort zijn voor zo
ver het de habitus betreft. Maar ook de, weliswaar geringe, gegevens over de 
bloem kloppen. Een opvallend kenmerk zou — in de zon — de roodkleuring 
van de epidermis zijn. De plant die ik bezit doet dit inderdaad, maar alleen in 
de maand mei wanneer ze gaat groeien en we hier in het noorden meestal 
zeer veel zonneschijn hebben. Later verdwijnt deze verkleuring, uitgezonderd 
enige restanten op de knobbels. (Ik overwinter al mijn Parodia's bij 4-6°C, 
soms nog kouder. Alle soorten uit lager gelegen en dus warmere gebieden 
kleuren dan rood.).
Tot onze grote verrassing (we verwachtten hier geen Parodia meer) ontdekte 
de familie Piltz in 1 980 1 km voor Sanagasta een populatie van zeer variabe
le Parodia's die zeer veel overeenkomst vertonen met de plant die ik van Hil- 
berath ontving. Was dit de vindplaats waar misschien ook Fric toen was? Om 
een definitief antwoord hierop te geven moeten echter nieuwgroei en bloei 
van deze planten afgewacht worden.
Indien we tot nu toe de mening toegedaan waren dat de noordelijke gebieden 
van de provincie La Rioja de meest zuidelijke verspreidingsgebieden waren 
van het geslacht Parodia, dan weten we nu wel beter. Vrij sensationeel was, 
enige jaren geleden, de ontdekking van een vindplaats in de omgeving van 
Ambil door de Oostenrijker Borth. Het is op een 500-600 m hoge heuvel in 
de Siërra de Malanzan iets ten noorden van de weg van San Juan naar Cor- 
doba waar deze soort groeit. De groeiplaats van deze, door Brandt als P. me- 
sembrina (=  de zuidelijke) beschreven soort, ligt zo'n 250 km ten zuiden 
van Chumbiacha. Groeit over deze 250 km dan niets meer? Even sensatio
neel voor mij was dan ook de bekendmaking door Ritter van de vindplaats 
van P. buiningiana (FR 1096). Parodia fechseri, want onder deze naam be
schreef Backeberg deze soort, komt voor bij Chamical in de provincie La Rio
ja, terwijl iedereen vermoedde dat de vindplaats in de provincie Salta lag. 
Op mijn wens verzamelde Piltz in 1 980 de Parodia's die voorkomen in de 
omgeving van Ambil. Van hieruit ligt Chamical ongeveer 50 km in noordelijke 
richting. Vergelijking van de planten uit beide gebieden toont een grote over
eenkomst in habitus en aangezien ze dezelfde bloemen vertonen zou het wel 
eens kunnen zijn dat P. mesembrina identiek is met P. fechseri. Ik zou zelfs 
een stap verder willen gaan en beweren dat deze beide soorten hetzelfde zijn 
als de door Krainz in 1 957 beschreven P. rigidispina. Gezien het tijdstip van 
publikatie heeft deze laatste naam prioriteit.
Laat ons nu weer iets meer naar het noorden gaan, terug in de provincie Ca- 
tamarca. De Parodia P1 28, die voorkomt bij El Taco in de Siërra de Ancasti, 
is de door Rausch gepubliceerde P. malyana. Ze komt voor in verschillende 
dicht bijeen liggende populaties, is enigszins variabel in de bedoorning en 
vertoont meerkleurige bloemen. Een afsplitsing zoals Brandt deed, is volledig 
diskutabel. Van Parodia P1 29, die in het bovenste gedeelte van de Cuesta 
de Portezuelo groeit, vond men, ondanks intensieve zoektochten, slechts 
één exemplaar. Van de in 1 980 ontdekte Parodia P1 84, die voorkomt in de 
omgeving van de stad Catamarca aan de weg naar Los Angeles, ontbreken 
tot nu toe bloemen, vrucht en zaden zodat een nadere determinering niet kan 
worden uitgevoerd.
Interessant is ook Parodia P1 58 uit de Cuesta de Totoral, ten noorden van La 
Merced direkt aan de weg tussen de steden Catamarca en Tucuman. Deze 
gemakkelijk bereikbare vindplaats nodigt elke veldonderzoeker als het ware 
uit om zich hier naar hartelust te bedienen. Fechser verzond hiervan planten 
zonder te vertellen van waar ze kwamen en Backeberg beschreef deze plan
ten als P. rubrifiora. Deze naamgeving is interessant want onder mijn 1 2 im-
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Parodia spec. P I47 Foto: J. Piltz Parodia spegazziniana Foto: Babo

Parodia heteracantha Foto: Babo Parodia wagneriana P141 Foto: Babo
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portplanten komen 5 verschillende bloemkleuren voor (volgens de kleur- 
schaal van Ostwald), namelijk roodoranje, karmijn, magentarood, roodoranje 
met lilarose middenstreep en geel! (van de laatste één exemplaar). Later zal 
nog duidelijk worden dat deze verscheidenheid geen uitzondering is in het 
geslacht Parodia. Hier wordt ons nog eens duidelijk gemaakt dat afsplitsingen 
gebaseerd op bloemkleur alleen niet juist kunnen zijn. De vraag blijft nog 
open of ook Fric op deze vindplaats is geweest. Ik denk daarbij aan P. sangui- 
niflora. Om nogmaals op P. sanagasta terug te komen: Ritter geeft aan dat 
zijn vindplaats van deze planten gelegen is bij Cafayate maar hij geeft hier 
verder geen gegevens over. De vindplaatsen van de 3 variëteiten die Ritter 
van deze plant herkent maar die hij, bij gebrek aan kennis van de bloemen, 
niet meer geldig beschrijven kon, situeert hij bij Santa Maria alsook een 90 
km zuidwestelijk daarvan (bij Hualfin) en tevens in de omgeving van de stad 
Belén. Voor mij is dit een te groot verspreidingsgebied dat, volgens onze hui
dige kennis, het bij elkaar behoren van al deze vondsten uitsluit.
In de omgeving van Belén vond het echtpaar Piltz in 1 976 Parodia P74b, die 
mogelijkerwijze de door Ritter ontdekte P. sanagasta var. grandiflora  kan zijn 
(bloemen groter dan 6 cm d>). Bij Hualfin vonden ze Parodia P74c, die mis
schien identiek is met Ritters var. tenuispina. Deze twee planten horen bij el
kaar als ook de oostelijk van de lijn Belén/Hualfin groeiende Parodia P74 en 
P74a. Ze behoren alle tot één (nieuwe) soort maar ze vertonen geen over
eenkomst met de plant die ik aanzie voor P. sanagasta. De door Lau als L494 
aangeduide Parodia's, eveneens uit de omgeving van Beien, behoren eerder 
tot deze laatste soort. Wat eveneens tot de groep rond Parodia P74 behoort 
is Parodia P1 41 voorkomend oostelijk van Andalgala aan de voet van de Cu- 
esta de Chilcas. Al deze planten bloeien geel en vertonen onderling slechts 
geringe verschillen. Vermeldenswaard zijn echter de zwarte zaden die bij al 
deze vormen voorkomen, waarbij op de testa nog hier en daar de oorspronke
lijke, wrattige struktuur zichtbaar is. Zwarte zaden zijn mij alleen maar bekend 
van Parodia L570 die Lau vond in de omgeving van Amblayo op een hoogte 
van 3200 m. Dit duidt op een minder geëvolueerde soort. (Vormgevende 
werking van de wet op de verkorting der vegetatieve fase bij zaden.).
In de omgeving van Capillitas, tussen 2800 en 3000 m, groeien Parodia 
P51 en P51a. Beide populaties zijn te identificeren als P. spegazziniana 
Brandt. Deze soort was ons al bekend van Rausch en Lau onder de naam P. 
catamarcensis var. nigrispina.
We gaan nu naar de noordelijke gebieden van de provincie Catamarca, in de 
streek tussen Abra del Infernillo en Amaicha del Valle waar vier Parodiasoor- 
ten groeien in een naar verhouding klein gebied. De zuidelijkste daarvan is de 
door Backeberg beschreven P. tafiensis (PI 5), die door Ritter als P. sangui- 
niflora  var. comata aangemerkt wordt.
Iets noordelijker vinden we Parodia P1 47 met deels omhoog gebogen mid
dendorens. Deze plant stelt ons voor een raadsel, want onder de normaal 
rood bloeiende exemplaren zijn er tot nu toe twee met afwijkende bloemen. 
Hun bloembuis is uiterst kort en bovenaan zeer breed. De bloembladen zijn 
van buiten rosé. Van binnen zijn de rand en de keel eveneens rosé, de rest 
van de bloem is geel. Iets verderop groeit Parodia P1 46, die ook Lau vond 
(L449) en die door Brandt beschreven werd als P. spanisa. (De naam werd 
verminkt: de juiste schrijfwijze zou spaniosa zijn. Parodia P1 46a behoort hier 
ook bij. Op Parodia P1 45, die net voorbij de laatste huizen van Amaicha del 
Valle groeit en derhalve al lang ontdekt zou moeten zijn, kom ik later nog te
rug.
Het artikel verscheen oorspronkelijk in 3 afleveringen in K.u.a.S. 1981. ( W O T d t  V e r v o l g d )
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Reactie op vragen over Lithops (in de kou).

J.J. DE MORREE

Naar aanleiding van het artikeltje over Lithops in het novembernummer van 
Succulenta kreeg ik via de heer Bercht een aantal vragen over zaaien en cul
tuur van levende steentjes.
Twee vragen waren niet vergezeld door de namen van de vragenstellers, zo
dat ik deze algemeen behandel.
De heer Denauw uit Kortrijk is een nieuw Succulentalid, die een merkwaardi
ge groei bij een levend steentje waarnam. In de herfst van 1986 vormde 
zich in een volgroeid bladpaar weer een nieuw bladpaar, terwijl het bladpaar 
van vorig jaar nog niet geheel was verdroogd. Feitelijk zij-n er dus drie opvol
gende bladparen te zien. Hij vraagt zich af of de cultuur wel goed is ge
weest. Zelf heb ik zo'n "voorspoedige groei" nog nooit waargenomen. Het 
kan natuurlijk zijn dat het betreffende levende steentje (niet op naam) geen 
Lithops is maar een andere plant uit de familie van de Mesembryanthema- 
ceae zoals Gibbaeum of Pleiospilos. Laten we er even van uitgaan dat het in
derdaad een Lithopssoort betreft. Het is heel wel mogelijk dat de heer De
nauw het plantje in een te voedzame grondsoort kweekt en het ruim van wa
ter voorziet. Het ultrasucculente plantje groeit dan veel te sterk. Dit gaat wel 
ten koste van het karakteristieke uiterlijk en kan in de winter problemen ge
ven als het zo sappig overwintert.
Hij vermeldt ook dat het plantje dat jaar niet bloeide. Het kan zijn dat de forse 
vegetatieve groei de bloei remt. Hierover wordt in de literatuur niet geschre
ven, maar misschien weten andere Lithopskwekers hier een antwoord op.

Wat is nu een goede behandeling voor Lithops?
In Succulenta zijn over dit onderwerp verschillende artikelen gepubliceerd. 
Zeer aan te bevelen zijn de drie artikelen van Frans Noltee en Arie de Graaf 
over Lithops in hun uitgebreide serie over mesems. De drie artikelen zijn in 
1984 in Succulenta verschenen in de nummers 7, 8 en 10. Hierin komen 
alle aspecten van natuurlijke groeiplaatsen en cultuur uitgebreid aan de or
de. Enige jaren daarvoor heeft Frans Noltee bij de start van de artikelen over 
de mesems eveneens drie zeer lezenswaardige artikelen geschreven. Na 
een inleiding komen de klimaatsomstandigheden en de bodemgesteldheid in 
de natuurlijke groeiplaatsen aan de orde (Succulenta 1 977). Zo uitgebreid 
zal deze bijdrage niet worden en de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar de
ze oude jaargangen. Voor de nieuwe leden kan de volgende tekst evenwel 
nuttige informatie geven.

Lithops groeit in Zuid-Afrika weggedoken in uitgebreide steenvelden. De 
temperatuur aan het oppervlak kan gemakkelijk tot boven de 5 0 °C oplopen, 
maar in de koele periodes 's nachts kan de temperatuur tot onder het 
vriespunt dalen. In Nederland valt de groeiperiode in de zomer en de herfst. 
Pas als de nieuwe bladparen de oude bladeren hebben leeggezogen begin ik 
met watergeven. Dan kan ook worden verpot, waarbij het uiterst fragiele 
wortelstelsel met zorg dient te worden behandeld.
Water geef ik vervolgens om de twee a drie weken tot eind september. In de 
herfst volgt dan de bloei bij plantjes die drie tot vier jaar oud zijn. De oude 
meerkoppige planten bloeien gelukkig niet met alle bloemen tegelijk, zodat 
enkele weken van de bloei kan worden genoten. De bloemkleur is geel of 
wit, met één rozerode uitzondering.
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De planten groeien in ondiepe schalen in een grondmengsel van gelijke de
len zand, klei en potgrond. De toplaag is bedekt met grof grind om het 
mimicry-effect uit te laten komen.
Het zaaien van levende steentjes geeft volgens diverse auteurs nogal eens 
teleurstellende resultaten. De zaailingen in de zaaipotjes zijn kwetsbaar voor 
algen en schimmels. Als gezaaid wordt in potjes in plastic zakjes of in broei- 
kasjes is de luchtvochtigheid erg hoog en dit bevordert de schimmelgroei. 
Sterilisatie van grond en grindsteentjes voor de toplaag is noodzaak. De heer 
Nijmeijer behandelt zijn Lithopszaailingen om de twee weken met TMTD om 
schimmelgroei te voorkomen (Succulenta, mei 1 976, p. 99).
Het onderdrukken van de schimmelgroei is mijns inziens ook te bewerkstelli
gen door de zaailingen al snel na het opkomen uit het plastic te halen. De 
luchtvochtigheid is dan veel lager en als de potjes steeds een paar dagen 
kunnen opdrogen zal in de toplaag ook minder alg en mos groeien.
TMTD is voor zover ik weet overigens alleen in grootverpakking te verkrij
gen. Een kilo is genoeg voor 1 00 jaar spuiten; het is echter een onoplosbaar 
poeder dat een wit laagje op de planten achterlaat. Ons milieu wordt door 
zoveel schadelijke stoffen belaagd, dat een paar weggevallen Lithops zeker 
opwegen tegen een verdere belasting van onze natuur.
Zaailingen kunnen na een jaar worden verspeend zonder gevaar voor be
schadiging. De zomer is een ongevaarlijke periode voor deze activiteit.
Met nadruk wil ik nog even stellen dat het uitplanten van Lithops in een 
rotstuin moet worden gezien als een suggestie voor liefhebbers die wel een 
gokje willen wagen. De in het artikel genoemde Lithopssoorten kunnen wel
iswaar tegen winterkoude, maar het zal in de winter en het voorjaar erg 
moeilijk zijn om ze in de buitenlucht te vrijwaren van de overvloedige regens 
waaraan ons klimaat zo rijk is. In hun natuurlijke omgeving houden ze een 
lange rustperiode en bij voldoende water gaan ze direct aan de groei. Dit 
merkte ik toen er in januari lekwater in een potje Lithops in de koude kas te
rechtkwam. Bij de lage voorjaarstemperatuur kunnen de tere wortels snel 
wegrotten, waarna het plantje als verloren kan worden beschouwd.
De ware onderzoeker zou ik willen aanraden om voor de kweek van Lithops 
in de buitenlucht gebruik te maken van ondiepe eternietschalen, zoals die 
ook voor Sempervivums worden gebruikt.
Water moet door de bodem kunnen weglopen en een grondmengsel van 
veel scherp zand, steenslag en wat klei en humus is aan te bevelen voor een 
goede drainage. De schaal kan door middel van een glasplaat tegen regen 
worden beschermd als de planten in rust verkeren.

Literatuur:
F. Noltee, Mesembryanthemaceae (inleiding), Succulenta jrg. 56 (1977) nr. 1.

Mesembryanthemaceae (klimaatsomstandigheden), Succulenta jrg. 56 (1977) nr. 2. 
Mesembryanthemaceae (bodemgesteldheid), Succulenta jrg. 56 (1977) nr. 3.

J.A. Sparidans, Lithops of levende steentjes, Succulenta jrg. 60  (1981) nr. 12.
H. Nijmeijer, Het verspenen van Lithops, Succulenta jrg. 55 (1976) nr. 5.
F. Noltee en A. de Graaf, Mesembryanthemaceae XLI, XLII en XLIII,

70. Lithops. drie afleveringen over Lithops in: Succulenta jrg. 63 (1984) nr. 7, 8, 10.

Kon. Emma laan 23, 2264 SH Leidschendam
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

Notocactus scopa var. machadoensis Abraham var. nov.

WOLF-RAINER ABRAHAM

In het jaar 1 968 vonden A.F.H. Buining en L. Horst op een van hun geza- 
melijke reizen bij Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, Brazilië, planten be
horend tot de soort Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg. Deze 
planten vertoonden in tegenstelling tot de type-vorm een gele stamper en 
gele stempellobben. Ook in de habitus waren duidelijke verschillen aanwe
zig. De plant werd verspreid onder nummer HU 1 84 en kreeg de provisori
sche naam Notocactus scopa var. machadoensis. Een van de toen gevon
den planten bevindt zich thans nog in de verzameling van de heer Theunis- 
sen in Oud-Gastel. Francisco Stockinger vond in 1 983, tijdens een gezamen
lijke reis met Karl-Heinz Prestlé, planten die het veldnummer FS 244 kregen 
en die in alle opzichten met de vondst van Buining en Horst identiek waren. 
In 1 985 bezochten Stockinger en auteur dezes de groeiplaats van deze 
planten opnieuw. De verzamelde planten ontvingen mijn veldnummer WRA 
361. Uit studie op de groeiplaats en in de cultuur is mij gebleken dat dit 
taxon .de rang van variëteit toegedacht kan worden. Het wordt daarom hier 
beschreven als Notocactus scopa var. machadoensis.

Notocactus 
scopa var. 
machadoensis 
(WRA 361)

Foto van de 
schrijver

Corpus solitarium ad 1 3 cm diametitur et ad 37 cm longum est tumque fistuliformiter curva
tum basi in terra iacet; epidermis pallide glauca spinis marginalibus occultatur.
Costae 24-33 plerumque 27-29, planae, ad 3 mm altae, ad perpendiculum vel paulo tortae 
decurrentes.
Areolae novae maxime lanatae, rotundae, 2 mm diametientes et 3-5 mm inter se distantes in 
sinubus demersis ad 1 mm altis sitae sunt; lana areolarum aetate tantum amittitur.
Spinae ma.rginales albae ad 30, 4-6 mm longae, radiantes et ad corpus adiacentes marginali
bus areolarum vicinarum intertexentibus; centrales 1-3, plerumque 3, quarum una longissima 
ad 1 0 mm longa testacea ad brunnea semper ad perpendiculum distat; ceterae in latera oblique 
deorsum versae sunt et saepe breviores spina prima centrali et in nonnullis plantis et clariores 
sunt; in statione et plantae spinis centralibus alboflavescentibus inventae sunt.
Flos 30-35 mm longus et 40 mm latus; pericarpellum lana subbrunnea sursum magis per- 
brunnea involutum; bracteola omnino lana occultata 2-3 saetas albas ad 1 0 mm longas gerunt; 
folia perianthii sulphurea lanceolata 5 mm lata sunt et 1 5-20 mm longa, obtusa acumine non 
curvato insito; stamina flava usque ad 1 mm sub margine inserta; nectario praesente; pistillum

81



sulphureum 20 mm longum, stylus 1 8 mm longus canaliculatus est; stigmata ad 7-9 sulphu
rea 2-3 mm longa varicantur; flores steriles sunt.
Fructus omnino lana et saetis pericarpelli involutus ad 6 mm longus et 4 mm latus est, mature
scens siccatur tumque parte tertia inferiore ad libram aperitur.
Semina 0,7 mm longa et 0,7 mm lata, testa nigra obsolete nitida tuberculis ovalibus ad rotun
dis concameratis instructa est; cellulae testae foveolis punctatae sunt; micropyle ut nucamen
tum latum enascitur; umbilicus nucamen parvum, clare concameratum est; strophiola cremeo- 
ferruginea est, 1000 grana 149,2 mg pendunt.
Habitat: in civitate Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, Brasilia, in colle planissimo 200 m al
to paucas tantum decurias huius speciei invenimus; ibi inter rupes cum Gramineis crescit et 
solus defensor familiae Cactacearum est; substrato pH 5,5 est.
Holotypus depositus in Succulentario Universitatis Coloniae Agrippinae cum statione accurata 
sub numero WRA 361 .

Beschrijving
Lichaam enkelvoudig, tot 1 3 cm diameter en tot 37 cm lang, dan pijpvor- 
mig gekromd en met de basis op de aarde liggend; epidermis blauwgroen en 
verborgen achter de dorens.
Ribben 24-33, meestal 27-29; ribben vlak, ongeveer 3 mm hoog, recht tot 
licht gedraaid.
Areolen in ongeveer 1 mm diepe inhammen, in de nieuwgroei sterk met wol 
bedekt, rond, 2 mm in diameter, 3-5 mm van elkaar verwijderd; de areool- 
wol verdwijnt op latere leeftijd slechts langzaam.
Randdorens; Ongeveer 30, wit, 4-6 mm lang, stralend tegen het lichaam 
aan liggend, waarbij ze de dorens van de naburige areolen gedeeltelijk over
lappen; middendorens (1 -)3, één altijd loodrecht afstaand en de langste, tot 
10 mm, geelbruin tot bruin, de andere staan schuin naar onderen gericht, 
meestal korter dan de loodrecht afstaande middendoren en bij sommige 
planten ook lichter van kleur. Op de groeiplaats werden echter ook enkele 
planten met witachtig-gele middendorens gezien.
Bloem 30-35 mm lang, 40 mm breed, vruchtbeginsel bedekt met lichtbrui
ne wol, die bovenaan meer donkerbruin is; bracteolen volledig onder de wol 
verborgen, met 2-3 witte, tot 10 mm lange borstelharen; bloembladeren 
zwavelgeel, lancetvormig, 5 mm breed, 1 5-20 mm lang, stomp met aange
zet puntje dat niet gehaakt is; meeldraden geel, ingeplant tot 1 mm onder 
de zoom; nektarkamer aanwezig; stamper zwavelgeel, 20 mm lang waar
van 2 mm voor de stempel, gegroefd; 7-9 stempellobben, 2-3 mm lang, 
gespreid. Zelfsteriel.
Vrucht volledig bedekt met wol en borstelharen, tot 6 mm lang en 4 mm 
breed, bij rijpheid verdrogend en zich dan in het onderste derde deel hori
zontaal openend.
Zaad 0,7 mm lang, 0,7 mm breed, testa zwart, matglanzend, knobbels 
ovaal tot rond, gewelfd, testacellen met putjes; micropyle in de vorm van 
een breed topje; umbilicus kleiner, maar ook duidelijk verhoogd; strophiola 
crème-roestkleurig. Het gewicht van 1000 zaden is 149,2 mg.
Habitat: nabij Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, Brazilië, op een zeer 
vlakke heuvel 200 m boven zeeniveau. We troffen daar slechts een paar do
zijn planten aan. Ze groeien tussen rotsen te zamen met Gramineeën; op de 
groeiplaats is N. scopa var. machadoensis de enige vertegenwoordiger der 
Cactaceae. De pH van het substraat was 5,5.
Holotype onder het nummer WRA 361 gedeponeerd in het Succulentarium 
van de Universiteit van Keulen te zamen met de exacte vindplaats.

De veldnummers WRA 361 en FS 244 hebben betrekking op dezelfde po
pulatie van N. scopa var. machadoensis. Zeer waarschijnlijk behoort ook HU
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Tabel
Vergelijkingstabel tussen Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg 
var. scopa en N. scopa var. machadoensis Abraham.

var. scopa var. machadoensis

Lichaam meestal enkelvoudig enkelvoudig
tot 50 cm lang, tot 37 cm lang,
8-1 0 cm diameter 1 3 cm diameter

Epidermis groen tot donkergroen licht blauwgroen
Ribben 30-35  (Krainz) 24-33

gemiddeld 27* 28-29
Randdorens tot 40 ongeveer 30
Middendorens 3-4 (1 -)3

alle even lang, bovenste de langste,
roodachtig tot zwartachtig geelbruin tot bruin

Bloemen 4 cm breed 4 cm breed
petalen zwavelgeel zwavelgeel
stamper rood geel
stempel rood geel
receptacu-
lumwol

bruin lichtbruin

* |n 1 982 kon Notocactus scopa var. scopa bij Piriapolis (WRA 1), Maldonado (WRA 1 7) en 
Minas (WRA 1 601 bestudeerd worden. Het onderzoek leverde een ribbenaantal van 23 tot 30 
met een gemiddelde van 27.

1 84 tot deze variëteit; uit de foto's die Buining gemaakt heeft op zijn vind
plaats blijkt wel dat hij een andere populatie gevonden heeft.
N. scopa var. machadoensis onderscheidt zich van de type-variëteit door 
een grotere diameter, het iets grotere aantal ribben, minder randdorens, kor
tere en lichtere middendorens en de gele stamper en stempel. De wezenlijke 
verschillen staan ook nog eens in een tabel naast elkaar.
De verzorging is gelijk aan die van N. scopa, alhoewel een iets warmere 
overwintering, bij 6 -8 °C, de planten goed doet. Het kweken uit zaad geeft 
geen problemen. Het eerste jaar blijven ze erg klein, maar er bestaat geen 
enkel probleem ze op eigen wortel te houden. Het substraat moet licht zuur 
zijn en goed doorlatend.
Door zijn markante uiterlijk is N. scopa var. machadoensis een opmerkelijke 
verschijning tussen zijn soortgenoten.

Beschreibung
Körper solitar, bis 1 3 cm Durchmesser und bis zu 37 cm lang, dann pfeifenförmig gekrümmt 
und mit der Basis auf der Erde liegend. Epidermis bla&blaugrün, von den Randdornen verbor
gen; 24-33 Rippen, meist 27-29 Rippen; Rippen flach, etwa 3 mm hoch, gerade bis leicht ge- 
dreht verlaufend. Die Areolen sitzen in etwa 1 mm tieten Einbuchtungen, sind im Neutrieb stark 
bewollt, rund, 2 mm Durchmesser, 3-5 mm von einander entfernt. Die Areolenwolle verliert 
sich im Alter nur langsam. Dornen: Etwa 30 weifèe Randdornen, 4-6 mm lang, strahlend und 
am Körper anliegend, wobei sich die Randdornen benachbarter Areolen überschneiden; 1-3, 
meist 3 Mitteldornen, einer immer senkrecht abstehend und der langste, bis 1 0 mm lang, gelb- 
braun bis braun gefarbt, die anderen weisen zur Seite schrag nach unten, und sind oft kürzer 
als der senkrecht abstehende Mitteldorn und bei einigen Pflanzen auch heller gefarbt. Am Stand- 
ort wurden vereinzelt aber auch Pflanzen mit wei&lich-gelben Mitteldornen beobachtet. Blüte: 
30-35 mm lang, 40 mm breit, Fruchtknoten eingehüllt in hellbraune Wolle, die oben mehr 
dunkelbraun ist; Bracteolen völlig unter der Wolle verborgen und 2-3 weilie, bis 1 0 mm lange 
Borsten tragend; Blütenblatter schwefelgelb, lanzettförmig, 5 mm breit, 1 5-20 mm lang, 
stumpf mit aufgesetzter Spitze, die nicht gehakt ist; Staubblatter gelb, Insertionen bis 1 mm un
ter dem Saum, Nektarrinne vorhanden; Griffel schwefelgelb, 20 mm lang, davon entfallen 2 
mm auf die Narbe, gerillt; etwa 7-9 schwefelgelbe Narbenasten, 2-3 mm lang, spreizend.
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Selbststeril. Frucht völlig in die Wolle und die Borsten des Fruchtknotens eingehüllt, bis 6 mm 
lang und 4 mm breit, bei der Reife vertrocknend und dann im unteren Drittel horizontal öffnend. 
Samen 0,7 mm lang, 0,7 mm breit, Testa schwarz, matt glanzend, Warzen oval bis rund, ge- 
wölbt, Testazellen grubig punktiert; Mikropyle als breiter Zapten ausgebildet; Umbilicus kleiner, 
deutlich vorgewölbter Zapten. Strophiola creme-rostfarbig. Gewicht von 1 000 Samen: 1 49,2 
mg. Habitat: Gemeinde Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, Brasilien, auf einem sehr flachen 
Hügel in nur wenigen Dutzend Exemplaren gefunden, in einer Höhe von 200 m über dem Mee- 
resspiegel. Dort wachst Notocactus scopa v. machadoensis zwischen Felsen zusammen mit 
Gramineen. Am Standort ist er der einzige Vertreter der Familie Cactaceae. Der pH-Wert des 
Substrates liegt bei 5,5. Holotypus hinterlegt unter der Feldnummer WRA 361 beim Sukkulen- 
tarium der Universitat Köln zusammen mit dem genauen Fundort.

Mijn dank gaat uit naar de heren Joseph Theunissen, Oud-Gastel, voor de Latijnse diagnose en Francisco Stockinger, Porto Ale- 
gre, Brazilië, voor zijn kameraadschappelijke instelling tijdens onze gezamenlijke reizen, waarvan een van de resultaten was het 
vinden van de hier beschreven planten.

Vert.: Ludwig Bercht

Sandweg 2, D -3 171 HiHerse

De Sonora-w oestijn  (III)

FRANK VANDENBROECK

De V izcaino -w oestijn
Ten zuidwesten van de "desierto central”  ligt een uitgestrekte zanderige 
vlakte met een monotone, bijna uniforme vegetatie van droogtestruiken als
mede zoutvlakten. Rond of op deze zoutvlakten treft men schaarse begroeiin
gen aan van halofyten ( = zoutminnende planten). Het kustgebied is een 
schorren- en krekengebied met soms grote lagunes zoals de bekende Scam- 
mon's Lagoon waar de grijze walvis vanuit de noordelijke Beringzee jaarlijks 
komt paren.
De meest opvallende plant van de Vizcaino-vlakte is de "datillo" of Yucca 
valida die echter ook in andere gebieden van Baja California voorkomt. De 
planten groeien meestal in kleine bestanden van een tiental exemplaren. Ook 
haakdoornige Mammillaria's zijn in deze woestijn te vinden.

De M agdalena-vlakte
Zuidelijk aansluitend op de Vizcaino-woestijn en westelijk van de Siërra de la 
Giganta bevindt zich de Magdalena-vlakte. Het gebied wordt opvallend ge
kenmerkt door vulkanisme. Schaars begroeide lavavelden zijn er talrijk en de 
indrukwekkende Volcan de las tres Virgenes beheerst het landschap over een 
grote afstand.
De vegetatie vertoont een betrekkelijk open karakter. Cactussen, creo- 
sootstruiken en acacia-achtigen staan zeer open verspreid. De cardons zijn 
hier minder indrukwekkend dan in de meer noordelijke desierto central. Men 
heeft hier te maken met de soort Pachycereus calvus, die zich van P. pringlei 
hoofdzakelijk onderscheidt door een grilliger groeiwijze, meer uitgesproken 
insnoeringen in de zuilen en zwaarder bedoornde vruchten. In het tamelijk 
open terrein vindt men verder veel struikvormige "cholla 's”  of vertegen
woordigers van het geslacht Cylindropuntia. Het zijn planten die het betre
den van deze gebieden lastig maken daar bij de geringste aanraking leden 
van de planten loslaten en zich met microscopisch kleine haakdoorns stevig 
in de huid hechten.
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VERENIGINGSNIEUWS APRIL 1988
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: H. Masman, Zunaweg 10, 7466 PR Zuna. Tel.: 05480-13466.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom. Tel.: 08389-17088.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland /  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden / 50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden / 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs ƒ 5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. / 30,-; 1/8 pag. /  55,-; 1/4 pag. / 85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. /  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto's. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs /  12,50 + f 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobby benodigdheden 
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Tel.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

16 en 17 april 
30 april-1 mei 
6, 7 en 8 mei

7 mei 
7 en 8 mei

12 mei
12 t/m 15 mei

12 en 23 mei 
12 t/m 15 mei

12, 14 en 15 mei

14 mei 
14 en 15 mei

21, 22 en 23 mei 
22 mei

28 mei
28 mei
29 mei

4 juni

5 juni 
5 juni

12 juni

18 juni 
18 juni

8 en 9 juni 
18 t/m 23 juli 
20 augustus 
27 augustus 
3 september 
3 en 4 september

15 oktober 
25 nov. t/m 4 dec.

Open dag bij Walter Dams, Atheneumstr. 28, Leopoldsburg België, tel.: 011-345349 
Cactusbeurs en tentoonstelling afdeling Haarlem. Info in het Februarinummer. 
Internoto-Weekend in Dueren. Info in het maartnr. en bij G. Schneider, tel.: 0949 40 
827223
Cactus en Vetplantenbeurs afd. Fryslan. Info in het januarinummer.
Open deurdagen bij Handelskwekerij J: Gielis, Pappotstr. 49, Westerlp-Tongerlo, 
tel.: 014-547051.
Tentoontelling en ruilbeurs afd. Achterhoek. Info in.het februarinummer. 
Tentoonstelling afdeling Tilburg. Plaats: De Rozenhof, Kapt. Hatterastraat 1, Til
burg. Info in dit nummer.
Open dag bij kwekerij Lakerveld te Lexmond.
Cactus- en vetplantententoonstelling afdeling Eindhoven.
Plaats: Tuincentrum "De Brug” , Bakelsedijk 295, Helmond. Van 10.00 tot 17.00 uur. 
Open deurdagen bij Callebert Joris, lid mamillaria werkgroep. Tijl-Uilespiegelstr. 
11, B-8020 Oostkamp, tel.: 050-826419.
Nationale Beurs Van Natuurliefhebbers afd. Utrecht. Info in het januarinummer. 
Bonsai en Ikebana tentoonstelling op Pinetum Blijdenstein, Lindenlaan 125, Hilver
sum van 10.00 tot 17.00 uur.
Open deurdagen bij Ria Moeskops-Broos, Steenbakkerslaan 21, B-2300 Turnhout. 
Plantenbeurs van Cactusvrienden Limburg in het Cultureel Centrum, Dedenstr. 40. 
Zolder België. Info en reserveringen, tel.: 013-335389.
Algemene Ledenvergadering. Info in het januarinummer.
Goudse Cactusbeurs. Info in dit nummer.
Plantenbeurs van Cactusvrienden Limburg in zaal Kermeta te Kermt (Hasselt) Bel
gië. Info en reserveringen tel.: 013-335389.
Ruilbeurs afd. Tilburg. Plaats: Café-Rest. Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. 
Info in dit nummer.
Open dag bij F. Süpplie, Weg langs het kerkhof 1, Roermond, tel.: 04750-19389. 
Open dag bij de afd. Noord- en Midden Limburg. Info in dit nummer en bij F. Süp
plie.
Asclepiadaceae-dag in het LTS gebouw, Teisterbantlaan 2, Tiel. Info in dit nummer 
en tel. 03448-2391.
Open dag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam. 
Plantenbeurs afd. Dordrecht.
Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Info tel.: 078-311191. Reserv.: / 4,50 
p/mtr. Rabo rek.nr. 161193013 t.n.v. Bouma, Dordrecht.
Fuchsiashow bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam.
Aloë 88. Info in het aprilnummer 1987 en bij C. Boele, tel. 05920-40359. 
Euphorbiadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam. 
Ruilbeurs van het "Oosten" in de "Hanzehof”  te Zutphen.
Internationale Cactus- en Succulentenbeurs afd. Nijmegen.
Open deurdagen bij Handelskwekerij J. Gielis, Pappotstr. 49, Westerlo-Tongerlo, 
tel. 014-547051.
Hoyadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam.
VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.
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AFDELINGSNIEUWS

Aid. Brabant-België
29 april : André Liekens, Cactusspecial. Moeilijke soorten.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang: 
20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken:
5 mei : Plantenruil. Verloting: Hr. Kruiter. Inleiding: Hr. Keizer Geslachtenherkenning van vet

planten. Plant van de maand Hr. Haak.
Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken:
27 april : Lezing door Dhr. Sterk over Taxonomie + hoofdstuk 8 uit het groot succulentenboek.

Plaats: Zaal de "Rank” , Dubbelsteijnlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen)
4 mei : Dhr. F. Noltee met een verslag over zijn reis naar Jemen.

Afd. Eindhoven:
2 mei : Lezing door Dhr. G. Linsen uit Blerick. Hij gaat wat dieper in op het geslacht Astrophy-

tum.
Plaats: De Schalm, O.L. Vrouwedijk, Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom:
18 april : Knutseiavond met inbreng van eigen leden waarbij iedereen zijn eigen vaardigheden

tentoonstelt.
7 mei : Bezoek aan enkele commerciële kwekers.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan:
7 mei : Cactus en Vetplantenbeurs in het Onderwijscentrum.

10 mei : Dialezing over Euphorbia's door C. Boele.
Plaats: Restaurant "Sportpark” , Schans 11A in Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
9 mei : Jaarlijkse Kaktusreis.

16 mei : Kasbezoek bij een aantal afdelingsleden.

Afd. Gouda en omstreken
23 april : Dagtocht door Zuid-Limburg.

Plaats: ” 't Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s Gravenhage e.o.
28 april : Dhr. Goudswaart over Sempervivum.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

OP ZATERDAG 7 MEI A.S.
INT. RUIL- EN VERKOOPBEURS IN GROTE TENT 
OP HET MARKTTERREIN TE LOTTUM.

Deelname: tot 1 m2 gratis. Meerprijs per m2 f 15,--.

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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Afd. Groningen:
21 april : Onderlinge ruilbeurs. Dhr. Vergunst laat ons kennis maken met Sedums.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Den Helder:
7 mei : Exkursie.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoekse Waard:
19 mei : Ruilbeurs en plantenkeuring. Tevens inbreng van eigen leden.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Noord- en Midden Limburg
22 april : Dialezing door Dhr. H. de Looze uit Heerde met als onderwerp: Mexico.

Plaats: Zaal ” De Viking” , Vikingweg 1, Venlo. Aanvang: 20.00 uur.
Voor meer info: F. Süpplie, tel.: 04750-19389.

Afd. Nijmegen:
3 april : Ruilavond en interne spreker.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Tilburg:
9 mei : Lezing door Dhr. Oversteege over Mexico.

Plaats: ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht:
9 mei : Voorbereiding Beurs en lezing over Gymnocalycium door L. Bercht.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. IJsselstreek:
29 april : Werkavond over het enten op Peireskiopsis.

Plaats: Goor.

Afd. Zaanstreek
29 april : Ruilavond en resultaten van de zaaiwedstrijd.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland:
29 april : Bijeenkomst met o.a. vetplanten in de praktijk en plant v.d. maand door Dhr. Antheu-

nisse.
Plaats: Thomaskapel, VrijlandstraaL Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg:
3 mei : Lezing met dia’s over madagascar door Dhr. Vandenbroek.
7 mei : Excursie naar Zuid-Holland.

Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle:
28 april : Dhr. H. de Looze zal een lezing houden over zijn reis naar Mexico.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

VAN DER ADWERA
Pierstraat 97 
2638 Reet-Rumst 
10 km. z. van Antwerpen

Phyllo's, Echeveria's, Asclepiadaceae, 
Epiphyten en vele zeldzaamheden.
Bezoek op afspraak - tel. 32-3-888-88-16

Cactuskwekerij BONGAARDS
Burgemeester Cramerlaan 94 
2678 AN De Lier 
Telefoon 01745-3586

Vanaf heden geen verkoop van planten  
op zaterdag.
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CACTUSSEN EN VETPLANTENSHOW i.v.m. 25-JARIG BESTAAN AFD. TILBURG.

Plaats: Tuincentrum "Rozenhof” , Kapt. Hatterasstr. 1, Tilburg. Industrieterrein Loven-Oost. Geopend van 
10.00-17.00 uur op 12 t/m 15 mei, 15 mei tot 16.00 uur.

RUILBEURS AFD. TILBURG d.d. 4 juni 1988
Plaats: Café-Rest. "Boerke Mutsaers", Vijverlaan 2, Tilburg. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen 
en reserveringen bij: A. de Rooy, Ringbaan-Oost 169, 5014 GB Tilburg, tel. 013-433120. Liefhebbers f 2,-1 
mtr. max. 2 mtr., kwekers f  6,--/mtr. max. 5 mtr.

VERENIGING VOOR ONDERZOEK VAN CAUDICIFORME SUKKULENTEN Vzw.

Uit België bereikte ons het bericht van de oprichting van een nieuwe vereniging op het gebied van caudici- 
forme sukkulenten.
Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met Dr. M. Leclercq, Heistraat 143, B-2610 Wilrijk België, tel. 
03-830133.

CACTUSKWEKERIJ DECOSTER
Conterdijk 2, 8480 Veurne (W.VI.) België. Tel. 058-31.29.84

Vanaf 1988 geven wij voor groepsreizen in clubverband een korting 
van 10% op onze verbruikersprijzen.

Voor clubaankopen (voor tombola’s bijv.) gelden groothandelsprijzen. 

Wij bieden ruim assortiment op 1050 m2 oppervlakte.

OPEN: Elke werkdag van 8.30 u tot 12 u. en 13.45 u. tot 18 u.
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OPEN DAG

Op zondag 5 juni organiseert de Afdeling Noord- en Midden-Limburg haar jaarlijkse "Open Dag voor Be
langstellenden” . Reeds vele jaren stellen verschillende liefhebbers hun kassen die dag open voor publiek. 
Binnen Succulenta is aan dit evenement altijd vrij weinig aandacht geschonken. Wij willen echter ook de 
liefhebbers die niet dicht bij wonen de gelegenheid geven om andere liefhebbers te bezoeken. Gezien de 
grote variatie in de verzamelingen is voor iedere liefhebber wel iets te bekijken dat zijn/haar interesse 
heeft. Op deze dag kunt u bij verschillende liefhebbers terecht van 10.00 tot 17.00 uur. Nadere gegevens 
alsmede een deelnemerslijst zullen vermeld staan in het gele inlegvel van het meinummer.

Frank Süpplie, 2e secretaris, Afd. Noord- en Midden-Limburg.

JUBILEUM

Op 3 maart j.l. vierde de afdeling Gooi- en Eemland het 30-jarig jubileum van hun voorzitter dhr. Rubingh. 
Het was op 11 februari 1958 dat dhr. Rubingh voor de eerste maal de maandelijkse bijeenkomst van de af
deling Gooi- en Eemland voorzat. Kort daarvoor was hij voor deze functie benaderd door de toenmalige se
cretaris, dhr. Walet, en de toenmalige penningmeester, dhr. de Jong.
Namens de afdeling werden door dhr. Walet op 3 maart j.l. 3 potloodtekeningen van succulenten, een oor
konde en een envelop met inhoud aan dhr. Rubingh aangeboden. In zijn toespraak tot de jubilaris sprak 
dhr. Walet zijn grote bewondering uit voor dhr. Rubingh als voorzitter, als succulenten liefhebber en als 
mens.
Gooi- en Eemland prijst zich bijzonder gelukkig met hun voorzitter.
Met vriendelijke groeten,

De secretaris van de afdeling Gooi- en Eemland 
B. Meijering, Dopperstraat 92, 3752 JH Bunschoten

Tel. 03499-85730

ASCLEPIADACEAE-DAG 12 JUNI 1988

Liefhebbers van de succulente vertegenwoordigers van de grote plantenfamilie Asclepiadaceae kunnen 
op 12 juni weer aan hun trekken komen. Er wordt dan voor het vierde achtereenvolgende jaar een Ascle- 
piadaceaedag gehouden. Omdat er deze keer geen bezoek aan particuliere plantenverzamelingen in het 
programma is opgenomen, is een centraal gelegen plaats voor de samenkomst gekozen: Tiel, het hart van 
de Betuwe.
Programma: 10.00-16.00 uur.
- Lezingen met dia's en discussiemogelijkheden, enkele sprekers zullen zijn Frans Noltee (Stapelieae en 
hun natuurlijke standplaats), Wiebe Bosma (Cristaten), Coen Knotters (een hobbyist vertelt) en Ruurd van 
Donkelaar (verspreiding van Hoya en Dischidia In relatie tot het milieu).
- Plantenshow. Iedere deelnemer wordt hierbij uitgenodigd om zijn of haar pronkstukken, of juist die plan
ten die het maar nooit willen doen, mee te nemen. Gezien het aantal deelnemers van de afgelopen jaren 
moet het mogelijk zijn om zeker zo veel te bieden als bij een kasbezoek.
- Mogelijkheid tot ruilen van planten en/of stekken.
Het programma wordt op 12 juni nader gedetailleerd.
Plaats: LTS-gebouw, Teisterbantlaan 2, Tiel.
Opgave en inlichtingen: vóór 1 juni bij Annemieke van Ling, Teisterbantstraat 15, 4012 EE Kerke-Avezaath, 
tel.: 03448-2391.
N.B.: De kosten van consumpties en lunch worden hoofdzakelijk omgeslagen.

EUPHORBIACEAE STUDY GROUP

Enkele maanden geleden is er weer een nieuwe loot aan de boom van specialistische werkgroepen en ver
enigingen verschenen. Naast de Asclepiadaceae-, Mesembs-, Mammilaria- en Sempervivum club is er nu 
ook een Euphorbia werkgroep. Zoals de naam al laat vermoeden is deze vereniging van Engelse origine en 
zal voorlopig deel uit blijven maken van de British Cactus & Succulent Society. De doelstelling zijn in 
eerste instantie het leggen van contacten tussen geïnteresseerden in succulente vertegenwoordigers van 
de grote Wolfsmelkfamilie en daarnaast het twee maal per jaar uitgeven van een nieuwsbrief, aangevuld 
met een jaarlijkse zaadlijst. Kosten E 5,-/jaar (±  f  17,50). Opgaven (met betaling van de eerste contributie) 
naar: Mr. D.V. Phillips, 34 Crete Road, Dibdon Purlieu, Southampton, S04 5JS, England.
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ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING 1988

aan: De Ereleden van Succulenta
De Leden Van Verdienste van Succulenta 
De Leden van Bestuur van Succulenta 
De Beheerders van de Instellingen van Succulenta 
De Vertegenwoordigers van de afdelingen van Succulenta 
De Leden van Succulenta.

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 28 mei 1988. Deze Algemene Vergadering wordt gehouden 
op een rondvaartboot met als opstapplaats Grouw en georganiseerd door de afd. Fryslên.
Zie voor het uitgebreide en aantrekkelijke programma van deze dag op bladz. 3 van de gele pagina's in het 
januarinummer van Succulenta.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen Alg. Verg. van 7 november 1987. Afgedrukt in dit nummer.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Jaarverslag van de Secretaris.
5. Balans 1987. Afgedrukt in het maartnummer.
6. Jaarverslagen van de instellingen. Afgedrukt in februari- en maartnummer.
7. Dhr. A. de Vries van de afd. Utrecht heeft het Bestuur verzocht het navolgende punt in de agenda 

voor de Algemene Vergadering op te nemen.
” De Algemene Vergadering besluit het Bestuur op te dragen te onderzoeken, of het mogelijk is her
drukken uit te geven in de vorm van afgeronde geschriften van series artikelen, verschenen in Suc
culenta” .
Dhr. A. de Vries is van mening dat vele waardevolle series uit Succulenta voor nieuwe leden niet toe
gankelijk zijn.

8. Verkiezing nieuwe Bestuursleden.
9. Wisseling van de wacht bij de Diatheek.

10. Openstaande punten vorige Alg. Verg.
a. punt 9b: Wat gebeurt er met de betrekking tot leden die langer dan 25 jaar lid zijn van Succulen
ta.
b. punt 9f: Wie houdt de informatiestand op de Flevohof bij.

11. Rondvraag.
12. Vaststelling datum volgende Vergadering en sluiting.

P. Melis, secretaris

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 
lijs t met succulente literatuur 
aan.

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

k a r lh e in z  u h liq  - k a k t e e n ,» ^
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst: W

DM DM wrnümm

Austrocephalocereus Dolichosper-
maticus 5,-- bis 6,--
Echinocereus papillosus 9,- bis 15,-
Escobaria chaffeyi 6 , - bis 7,-

leei 7,-
orcuttii v. koenigii 6,-
Mammillaria hutchi soniana 8,-- bis 12,--
rubrograndis 15,- bis 22,-

Notocactus warasii 16,- bis 30,-
Stephanocereus leucostele 8, - bis 18,-
Uebelmannia pectinifera gepfr. 15,-
Caralluma mamillaris 8,- bis 15,-
Cotyledon schaeferiana 10,- bis 15,-

Lange Samstage im Jahr 1988: 2.April, 7.Mai,
2 Juli, 3.September.
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 NOVEMBER 1987.

Afwezig met bericht van verhindering: L. Bercht en H. Masman.

NOTULEN

1. De Vice-Voorzitter opent de vergadering om 13.35 uur. Hi] verontschuldigt de Voorzitter die door ziekte 
verhinderd is.
In zijn openingswoord herdenkt hij Mevr. Rubingh, echtgenote van dhr. H. Rubingh die het afgelopen jaar 
overleed.

2. Notulen van de Algemene Vergadering van 11 april 1987. Opgemerkt wordt dat bij de notulen die in het 
septembernummer 1987 zijn gepubliceerd per vergissing een verkeerde datum is geplaatst. De juiste da
tum is 11 april 1987 i.p.v. 11 april 1986.
Daarna worden de notulen goedgekeurd.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. De beheerder van de Diatheek. Dhr. Mevissen, heeft te kennen gegeven met ingang van 1 januari 

1988, zijn werkzaamheden voor de Diatheek te beëindigen. Het Bestuur verzoekt de aanwezigen uit 
te kijken naar mogelijke kandidaten die de functie van dhr. Mevissen kunnen overnemen.

b. Mevr. Stortenbeek, Bestuurslid, treedt op de komende Algemene Vergadering af en is niet herkies
baar. Kandidaten voor deze functie of leden die kandidaten willen voordragen kunnen zich wenden 
tot de Secretaris.

c. Gele informatiemap.
Door gebrek aan medewerking van een aantal afdelingen zijn de gegevens voor een .herziene infor
matiemap nog niet compleet. Nogmaals wordt aan alle afdelingssecretariaten een beroep gedaan 
om relevante informatie door te zenden aan Dhr. M. de Bekker. Aanvullingen en/of wijzigingen van de 
sprekerslijst en de afdelingsbesturen zullen voor zover bekend in Succulenta worden gepubliceerd.

d. Statuten
Het Bestuur heeft besloten punt 4 van de agenda, goedkeuring van de Statuten, terug te trekken. 
Kort voor de vergadering zijn een aantal opmerkingen over de Statuten ontvangen die niet op korte 
termijn kunnen worden beantwoord. Teneinde verwarring te voorkomen zal de definitieve versie tij
dig aan de afdelingsbesturen worden voorgelegd.

e. Contributie 1988
Het Bestuur wenst onder punt 5 van de agenda een extra punt op te voeren ni. contributieverhoging 
1988 voor de buitenlandse leden.

4. Statuten.
Op verzoek van het Bestuur teruggetrokken van de agenda.

5. Begroting 1988.
a. Voorstel tot contributieverhoging in 1988 voor de buitenlandse leden. Door de sterk gestegen porto

kosten kan de contributie van f 45,- voor buitenlandse leden niet worden gehandhaafd. De Vergade
ring gaat akkoord met het voorstel om de contributie voor de buitenlandse leden met /  5,- te verho
gen tot f  50,- per jaar. Voor Belgische leden b lijft de contributie BF 625 per jaar.

b. De begroting voor 1988 wordt onder dankzegging aan de Penningmeester goedgekeurd.

6. Benoeming van Dhr. W. Sterk tot Lid Van Verdienste van Succulenta.
De Vergadering gaat onder luid applaus akkoord met de voordracht van de afdeling Eindhoven. De Vice- 
voorzitter feliciteert Dhr. W. Sterk met zijn benoeming en overhandigt hem de oorkonde.

7. Openstaande vragen uit de Algemene Vergadering van 11 april 1987.
a. Geen opmerkingen. Geaccepteerd.
b. Geen opmerkingen. Geaccepteerd.
c. Worden de ledenlijsten automatisch verstrekt aan de afdelingen?

De ledenlijsten worden alleen verstrekt indien de ledenadministrateur hierom wordt verzocht. Ver
strekking vindt alleen plaats aan de afdelingssecretariaten. Antwoord geaccepteerd.

d. Naar aanleiding van het antwoord op de vraag of artikelenreeksen in Succulenta gestopt kunnen 
worden, ontstaat een langdurige discussie, waarin een aantal aanwezigen duidelijk te kennen geeft 
niet akkoord te zijn met de continuering van de artikelen over de "Agavenproblemen” . Men erkent de 
wetenschappelijke waarde maar is tevens van mening dat dit soort artikelen niet interessant genoeg 
is voor de gemiddelde liefhebber.

8. Ledenwerfwedstrijd.
Het ledental van de vereniging vertoont een stijgende lijn. Dit is mede te danken aan de deelnemers aan 
de ledenwerfwedstrijd. De Vice-voorzitter bedankt dan ook alle deelnemers aan de wedstrijd die het af
gelopen jaar nieuwe leden voor de vereniging hebben aangemeld. In het bijzonder bedankt hij de Heren
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J. Emmers, F. Süpplie en Pieters die resp. een gedeelde 1- en 2e-prijs hebben behaald.
J. Emmers en F. Süpplie ontvangen onder luid applaus de prijs van f 150,- van de vice-voorzitter.

9. Rondvraag.
a. Dhr. de Jonge afd. Fryslan.

Hoe komt'het dat Succulenta zo laat in de maand wordt bezorgd?
Enkele uitzonderingen daargelaten verschijnt Succulenta omstreeks de 16e van de maand. Indien dit 
in Fryslèn anders is moet de schuld waarschijnlijk bij de plaatselijke PTT worden gezocht.
Er is verwarring ontstaan over het dubbelnummer van Succulenta. In welke maand verschijnt dit 
nummer?
Het dubbelnummer omvat de maanden juli en augustus en verschijnt omstreeks 16 juli.
Wie is genegen om de leden van de afd. FrysISn te helpen bij het op naam stellen van hun planten?

b. P. Dekker afd. Zeeland.
Wat doet het Bestuur m.b.t. de jubilerende leden?
Indien de Secretaris op de hoogte wordt gesteld van een jubileum wordt aan de jubilaris een oorkon
de uitgereikt. Dhr. P. Dekker overhandigt een lijstje met daarop de namen van de leden die voor 1966 
lid van de vereniging zijn geworden.

c. Mevr. J. Smit afd. Arnhem.
De oprichtingspapieren van de vereniging die nog in bewaring waren bij Mevr. Smit worden door 
haar aan het Bestuur overhandigd.

d. Dhr. H. Kiesebrink afd. Tilburg.
Wat is de status van de gele informatiemap?
Ondanks herhaalde verzoeken van Dhr. M. de Bekker hebben niet alle afdelingen gereageerd. Zo
lang de afdelingsgegevens niet bekend zijn zal de infomap niet worden herzien.

e. Dhr. H. Rubingh afd. Gooi- en Eemland.
Door wie wordt de informatiestand van Succulenta op de Flevohof bijgehouden?
Het Bestuur zal dit nader onderzoeken.

f. Dhr. J. van Tilburg afd. Gouda.
Kan het Bestuur regulerend optreden m.b.t. de datums waarop de diverse ruilbeurzen worden ge
houden?
Het Bestuur ziet dit niet als een bestuursverantwoordelijkheid. Indien een afdeling een evenement 
wil organiseren dient men zelf na te gaan welke dagen "vrij”  zijn.

g. Dhr. W. de Boer afd. Groningen.
Krijgt elk nieuw lid van Succulenta ook een lijst met de adressen van de afdelingssecretariaten 
toegestuurd?
Het antwoord is ja en de verzending wordt verzorgd door de ledenadministratie.

h. Dhr. M. Jamin afd. Gorinchem Den Bosch.
Waarom verschijnt de rubriek "Phyllosofie” van Dhr. P. van Veen niet meer in Succulenta?
Dhr. van Veen is gestopt met de rubriek nadat het Bestuur besloten had om de rubriek te verplaat
sen naar de gele pagina’s. Het Besluit van de Hr. van Veen wordt betreurd door het Bestuur, maar 
in het kader van de op de vorige Alg. Vergadering gemaakte afspraken, over de criteria voor de ge
le en witte pagina's, kon de rubriek niet meer in de witte pagina’s worden opgenomen. Na een le
vendige discussie verzoekt de Algemene Vergadering het Bestuur om de rubriek ondanks de nog 
steeds geldende criteria weer op de witte pagina's te plaatsen. Het Bestuur zegt toe aan dit ver
zoek te zullen voldoen.

NIEUWE LEDEN

Bessemans-Vanmunster L., Smolderstraat 14, 105 B-3910 
Kerk-De-Stad België.

Diepenbroek D.W., Zelhemseweg 29, 7051 ZB Varsseveld. 
Otten Jacco, Nassaulaan 36, 6571 AD Berg en Dal. 
Seegers Pascal, Fransestraat 23A, 6524 HR Nijmegen. 
Koopmanschap M., IJssel 18, 1703 KX Heerhugowaard. 
Ruilen C. van, Walstraat 43, 4381 GD Vlissingen.
Furster P.J., Rijksweg 44, 4255 GM Nieuwendijk. 
Harrassowitz Otto Buchh., P.O. Box 2929, 125 D-6200 

Wiesbaden BRD.
Brak J., W. Alexanderstraat 46, 3474 JT Zegveld. 
Feierstene Stefana, Langestraat 117, 105 B-1741 

Wameek België.
Breedveld L. Mej., Dorpsplein 22, 2957 XE Nw-Lekkerland. 
Tuinstra-O’Shea O.T., Paul van Wieldrechtlaan 2, 3701 EV 

Zeist
Termaat-Vlemmings E.A.M., Moleneind 2, 5431 HW Cuyk. 
Diepenbroek A.T., Bijvankskamp 10, 7091 TG Dinxperlo. 
Streef J.W., v.d. Waalsstraat 18, 6706 JP Wageningen.

Vink J.A., Zandveltweg 106, 2692 AW 's-Gravenzande. 
Bruijnis E. Mevr., V. Strijcandeweg 41, 3851 JN Ermelo. 
V. Hardeveld-V. Doorn C.A., Esdoornlaan 12, 1829 HG 

Alkmaar.
Blanken D., Dahliastraat 33, 3911 WB Rhenen.
Vries de M.J., Zoom 29, 8032 EM Zwolle.
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CLICHÉFONDS

U KUNT NOG STEEDS ZAAIEN! Onderstaand een overzicht van nog voorradige zaadsoorten. 
Van alle soorten kunt U nog steeds vijf porties voor de prijs van vier bestellen.
Wanneer U bestelt, geeft U dan vooral voldoende vervangers op, want de voorraad van een 
aantal soorten is klein, ieder krijgt wat hij bestelt.

OP = OP
U kunt Uw bestelling doen op een bestelformulier uit het Decembernummer van Succulenta 
of eigen papier.
Levering geschiedt op de in het Decembernummer vermelde voorwaarden.
LET OP DE AANGEGEVEN PRIJZEN.

De volgende soorten zijn nog verkrijgbaar:
ACA 08- ANC 02 t/m 4; ARI 02, 03; AST 03, 05, 06, 08 t/m 10; AUS 01 t/m 05; BAR 01, 02; BLO 
01, 02; BOL 01; BRI 01; BUI 01, 02; CAO 01; OER 01, 02; OLE 01, 03 t/m 07; COA 01, 02; OOP 
01 ’ 01,' 03, 07; COY 01 t/m 05, 07 t/m 09; 11 t/m 20, 22, 24; DIC 01, 03, 04; DOL 01 t/m 05; ECA 
01't/m' 03"' ECO 01 t/m 05, 08 t/m 11, 13, 16 t/m 23; 25 t/m 45, 48, 49, 51 t/m 53; EOF 01, 02, 13, 
14; ECM 02, 06, 07; ECN 04 t/m 06; EPT 01; ERC 02; ESC 02 t/m 06, 08, 10 t/m 13, 15, 17 t/m 
22' FER 01, 02, 04, 07 t/m 10, 13, 16; FRA 02, 03, 06 t/m 11; GLA 02; GYC 01, 03, 12 t/m 14; 
GYM 02 09 12 16 21 22 26, 30, 33, 35; HAA 01 t/m 05; HAM 01; HAR 01; HOM 01; HOR 01, 
02' KRA 01,’ 02;’ LER 01, 02; LOB 01, 02, 09, 30, 31, 34, 35; LOH 01, 02; MAL 02, 04 t/m 08, 10, 
14’ 15, 17 t/’m 19; 21 t/m 23; 26 t/m 31; 34, 36 t/m 42, 44 t/m 47, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 
70 72 77 80 81, 84, 85, 87 t/m 89, 91 t/m 98, 100 t/m 106, 108, 113, 115, 120, 122, 123, 126 t/m 
129- MAM 02- MEL 01 03 t/m 36; NBE 01, 04, 05; NCH 01, 02, 04 t/m 06, 08 t/m 13; 16, 17, 19, 
21 t’/m 25 28 t/m 32; NEL 01, 04; NEP 01 t/m 13; NOT 05, 06, 08, 09; OPU 01 t/m 05; ORE 01; 
ORT 0T PAR 01, 03 t/m 25; PEL 01, 02; PIL 01 t/m 08; PSL 01 t/m 03; PYR 02, 04; RAT 01; REB 
14 15- RH! 01; SEC 01; SOE 01; STO 01; SUB 01 t/m 06, 08; SUL 02, 06, 08 t/m 15, 17, 18; THE 
03’ 14; TRI 0 l ’t/m 04, 06 t/m 09; TUR 05 t/m 07, 11, 13; UEB 01, 02, 04; WIL 03, 04; AG 01, 01, 
07’ 14’ t/m 16, 18, 19; AO 01 t/m 09; AL 01; AN 02; AR 01, 04; BE 01; BI 01; BO 01; CA 01; CR 
0 l ’ Cl 0T CO 01 t/m 03; DE 01; Dl 01; DR 01; FA 01 t/m 03; FU 01; G! 03, 05, 08, 10, 11; LA 01; 
Li 04 t/m 17, 20 t/m 23; OP 01; PF 01; PI 03, 05 t/m 11; SO 01; Tl 01 t/m 03; TY 01.
De soorten die in het Decembernummer aangeboden werden in porties van 1000 zaden kunt 
U nu ook nog in porties van 1000 zaden bestellen!

J. Schraets, Beheerder Clichéfonds

HET IS WEER VOORJAAR!
Onze tu inplantenpresentatie is geheel vernieuwd.
Wij bieden U een schitterende collectie  alpenplan
ten, tuinvarens, grassen, bamboe’s, bijzondere vaste 
planten en heesters.
Nu nog een paar weken zon, dan bloeit ons succu- 
lentarium volop.
Tijdens de cactusbeurs afd. Dordrecht op 18 juni 
houden wij opendeurdag.

N.B. zie evenementenkalender voor onze verdere 
aktiviteiten.

N.B. de aanbied ingen u it onze adverten tie  in het 
F ebruarinum m er ge ld t nog steeds.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Te koop: Succulenta jrg. 1977 t/m 1987 (niet gebon
den en m.u.v. sept.nr. 1978) in 1 koop /  225,--. E. 
Dijkstra, v.d. Veldeweg 74, 6562 WH Groesbeek.

Grote cactusshow op 30 april en 1 en 2 mei van 9 
tot 19 uur bij van Opstal Maria en van Gompel Mil, 
Langedreef 40, Averboden.

Opgaven, voor het mei-nummer moeten vóór 15 
april bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: Al. kas "Baco Champion”  3,8 x 2,5 m., 
nokhoogte 2,15 m., 4 dakluchtramen waarvan 1 au
tomatisch, 4 schappenkramen, 1 tablet. Vraagprijs 
/  1.000,- inl. maandag t/m vrijdag van 10 tot 18 
uur. G. de Niet-Meester, Abeelstraat 50, 2565 XP 
Den Haag, tel. 070-636853.

Te koop: verzameling cactussen. Mamm., noto, 
gymnocal., lobivia, ech. cereus en nog vele andere 
soorten. Tevens een aantal boeken, jaargangen 
Succulenta 1975 t/m 1987 è /  20,- per jaargang, no 
11 van 1973 en no’s. 7 t/m 12 van 1974. J. Hak, Wil
lem Marisstraat 57, Dordrecht, tel.: 078-145995.

Open deurdagen: op 30 april, 1 en 2 mei, 13, 14 en 
15 a u g u s tu s . C a c tu sse n  en F u c h s ia 's . 
Mondelaers-Belmans, Kattestraat 16, 3998 Laakdal 
(B).

Gevraagd: Zaadbessen van minder algemene Frai- 
lea’s zoals Dadakii, Asperispina, Albifusca, Albico- 
lumnaris, Aureispina, Perumbilicata, Pullispina, 
Perbella, Bruchii, Carmini Filamentosa, Aureini- 
tens, Chiquitana, Mammifera, Deminuta e.a. J. de 
Morree, Kon. Emmelaan 23, 2264 SH Leidschen- 
dam.

Te koop: Aladdin Heatmor oliekachel in goede 
staat, pijplengte 2.10 m. met afvoerpijp en 100 I. 
olie. Vraagprijs / 350,-. J. Bouwman, Hack- 
fortstraat 1, 6535 PM Nijmegen, tel. 080-563954.

Te koop gevraagd: Engels- en d u its ta lig  
Succulentenliteratuur en Succulenta jaargangen 
voor 1945 evt. te ruil tegen 1931 t/m 1935. H. v.d. 
Beek, Louise De Colignijlaan 12, 2341 CJ Oegst- 
geest, tel. 071-155205.

Te koop: Mooie cactusverzameling, ± 1100 plan
ten. Vraagprijs /  1750,-. Alles in 1 koop. J. Bögen, 
Orgellaan 75, 5402 PE Uden, tel. 04132-63279.

Gezocht: Ruilpartners voor cristaten. Op uw aan
vraag stuur ik een lijst van mijn cristaten (ca. 300 
st.). W. Starke, Otto Grotewohlstr. 72, Cottbus DDR 
7500.

CACTUSKWEKERIJ J. MOLENDIJK

GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENSANDE 
Telefoon 01745-16768

ELKE LAATSTE zaterdag van de maanden april t/m 
september zijn wij geopend van 8.00 tot 15.30 uur.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG » VIVI ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempsion. Bedford •  Engiond MJC42-BND 

Telepbooe Bedford (0234) 5B970
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V Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht. 
O Tel. 078-124200.
O
R

F R A N S  N O L T E E
N 
D 
E 
R

SPECIALE AANBIEDING (geldig t/m 21 mei 1988)

S
u
cc
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L
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E
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Agave parviflora (doorsnee 10 cm) 3,50
Euphorbia horrida vanaf 3,50
Rhytidocaulon macrolobum in 
verschillende vormen 4,50
(max. 2 planten van iedere soort per klant).

OP ALLE ANDERE PLANTEN 10% KORTING.
ook in april

Wij zijn geopend van april tot november op 
zaterdag van 10 tot 3 uur.
Verder op afspraak.

Bezoek Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag onze geheel vernieuwde 
kwekerij met ca. 50.000 planten in ca. 2.500 soorten in hopelijk 
VOLLE BLOEI.

Geopend 11.00 • 17.00 uur

VOOR BEGINNERS: 40 verschillende bloeibare cactussen,
3 tot 8 jaar oud: f 100,--.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-17 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.

FRANK SÜPPLIE,
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389. 

geopend: zaterdags van 11.00 tot 17.00 uur.

Onze nieuwe plantenlijst is verschenen! Bestellen door storting van t 3,50 op giro 889563.
NIEUW: Vanaf heden ontwerpen wij uw briefpapier, al vanaf I 20,-. Informeer eens! ,
NIEUW: Briefpapier met Notocactus warasii motief, 10 vel plus enveloppen. Kleur licht geel, prijs f 12,50 + r 4, 
verzendkosten.

OPEN DAG ZONDAG 5 JUNI, 10 ■ 17 UUR
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Ferocactus chrysanthus in het uiterste noordoosten van Baja California.

Foto ' s  van de schrijver

Pachycereus ten zuiden van La Paz.
De stammen zijn bezet met goudgeel bedoornde vruchten.

Door de gemakkelijke verspreiding der le
den gebeurt de vermenigvuldiging van 
deze planten voor een groot deel vegeta
tief. Betekenisvol in dit verband is wel dat 
enkele cholla-soorten (o.a. C. fulgiola) 
kettingen van vruchten produceren die 
steriel zijn, doch wanneer ze op de grond 
vallen wortels vormen en uitgroeien tot 
nieuwe planten.
Naast de klassieke haakdoorn-Mammilla- 
ria's vindt men in de Magdalena-vlakte 
Mammillaria brandegeei, een tot onge
veer 20 cm hoog wordende plant met 
een dichte, uitsluitend rechte, naaldvor
mige bedoorning. Opvallend is dat deze 
Mammillaria vaak voorkomt samen met 
de zwaar bedoornde en groepenvor- 

mende Echinocereus brandegeei. De Mammillaria nestelt zich in vele 
gevallen binnen in een groep Echinocereus. E. brandegeei is een in 
zuidelijk Baja California wijd verspreide soort die, afhankelijk van de groei-
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plaatsen, sterk kan variëren. De meest opvallende variëteit wordt gevormd 
door de planten met afgeplatte, grijze dolkvormige doornen.
In deze reeds meer zuidelijk gelegen gebieden van het schiereiland duiken nu 
ook vertegenwoordigers van het geslacht Cochemiea op. Zoals bekend 
wordt deze plantengroep door sommigen thans bij het geslacht Mammillaria 
gerekend. De planten vormen indrukwekkende groepen doordat de leden 
zich vanuit een centraal punt vertakken en in de lengte sterk uitgroeien. Op
vallend is de kruipende groei waarbij alleen de uiteinden der leden omhoog
gericht zijn. Van C. poselgeri bereiken de afzonderlijke leden gemakkelijk een 
lengte van 50 è 60 cm. Typisch is de uitgesproken lange centrale haak- 
doorn. De planten schijnen bij voorkeur in de beschutting van struiken te 
groeien en dan nog is hun epidermis vaak bruinrood aangelopen. C. poselgeri 
vindt echter zijn weelderigste ontplooiing in het doornbosgebied ten zuid
westen van La Paz, dus in de uiterste zuidelijke zone van het schiereiland. Het 
is een gebied dat niet meer tot de Sonora-woestijn gerekend wordt. Er is 
meer neerslag en de begroeiing met bomen en struiken is er verhoudingsge
wijs zeer dicht. Dit zou er op kunnen wijzen dat Cochemiea's geen echte 
woestijncactussen zijn. De bloemen van Cochemiea wijken wat structuur be
treft sterk af van die van Mammillaria: ze bezitten een verlengde bloembuis 
met een uitgesproken zygomorfe kroon. De kleur der bloemen is scharlaken
rood. Soms wordt in een populatie een rosé bloeiend exemplaar aangetrof
fen.

In de Magdalena-vlakte komt ruim verspreid een toncactus voor met enkele 
opvallende habituskenmerken: scherpe, tussen de areolen golvende ribben, 
een zeer lange, platte en geringde middenhaakdoorn en gele bloemen met 
een uitgesproken oranje middenstreep op de kroonbladen. De planten blijven 
veel kleiner dan de in de "desierto central”  voorkomende Ferocactus gracilis 
en zien er veel ruiger uit. Het gaat hier vermoedelijk om planten beschreven 
onder de naam Ferocactus horridus.
Verder zuidelijk, in het meer neerslagrijke doornbosgebied, verdwijnt deze 
soort om plaats te maken voor Ferocactus peninsulae die overeenkomstig 
zijn ecologisch mildere groeiplaatsen relatief zwak bedoornd is. Typisch voor 
F. peninsulae zijn de spiraalvormig gedraaide ribben.
Een nieuw landschapselement in de Magdalena-vlakte is het voorkomen van 
de zgn. "orgelpijpcactus”  of Lemaireocereus thurberi. Vanwege het feit dat 
de plant vanaf de grond vertakt en grote groepen recht opwaarts groeiende 
zuilen vormt, kreeg hij van de Amerikanen de naam "organ pipe cactus” . De 
plant valt ook op door zijn groot aantal fijne ribben en bruine tot zwarte areo
len. De vruchten van deze cactus waren eens zeer begeerd door de oor
spronkelijke primitieve indianenbevolking van het schiereiland, die kort na de 
missionering door Spaanse Jezuïeten in de 1 8e eeuw volledig uitstierf. De 
vruchten van L. thurberi bevatten een zoet vruchtvlees, op grond waarvan ze 
door de indianen de "zoete pitahaya”  genoemd werden, dit in tegenstelling 
met de "zure pithahaya”  waarmee de vruchten werden aangeduid van Ma- 
chaerocereus gummosus, een zowat in heel Baja California voorkomende 
plant. De groeiwijze van deze Machaerocereus is zeer grillig struikvormig, 
waarbij de aparte zuilen sterk de neiging hebben zich horizontaal te gaan 
strekken, in een boog naar de grond toe te groeien en daar, na nieuwe wor- 
telvorming, half kruipend zich verder ontwikkelen. De planten komen het 
meest voor in gebieden die buiten de eigenlijke Sonora-woestijn liggen, voor
al in het noorden van het schiereiland, waar ze uitgroeien tot reusachtige 
woeste struiken. Binnen het eigenlijke woestijngebied vormt de soort slechts
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kleine ietwat onooglijke planten. Een typisch kenmerk zijn de zilverige, in de 
nieuwgroei rode, dolkvormige doornen.
In de vlakke zanderige gebieden van de Magdalena-vlakte nabij de kust en in 
de duingebieden komt een andere, zeldzamere, Machaerocereus voor die 
een volledig platkruipende groeiwijze heeft ontwikkeld. Het betreft hier M. 
eruca oftewel "the creeping devil", een plant die vanwege zijn zonderlinge 
wijze van groeien een unicum vormt onder de Noordamerikaanse cactussen. 
Slechts enkele vertegenwoordigers van het in Peru thuishorende geslacht 
Haageocereus hebben in een enigszins vergelijkbaar zanderig biotoop een 
gelijkaardig kruipende groeiwijze ontwikkeld. Het lijkt aannemelijk dat deze 
planten, die in essentie zuilcactussen zijn, zeer moeilijk of niet vanwege een 
oppervlakkig verspreid wortelstelsel in deze los zanderige bodem een op
gaande groeiwijze kunnen ontwikkelen en daarom half of volledig liggend 
gaan groeien. M. eruca vertoont slanke, enigzins grijze, met plat dolkvormige 
doornen bezette leden. Deze als over de grond kruipende stevig bedoornde 
slangen vertakken zich vanuit een centraal punt en worden enkele meters 
lang. De planten schijnen onsterfelijk te zijn daar de aparte leden steeds door
gaan met groeien en regelmatig nieuwe wortels vormen, terwijl de oudere 
plantdelen geleidelijk afsterven. Deze oudere stukken zijn gewoonlijk sterk 
met korstmossen overdekt.
Het verspreidingsgebied van M. eruca is zo te zien beperkt. De plant schijnt 
specifieke eisen te stellen aan haar biotoop. Ze is te vinden op vlakke zande
rige bodems met een overigens open en schaarse begroeiing, wat wijst op 
een aanpassing aan een milieu met ecologisch extreme omstandigheden, 
daar weinig andere planten er zich schijnen te kunnen handhaven. Helaas zijn 
het juist dergelijke vlakke zanderige zones van de Magdalena-vlakte die 
steeds meer via irrigatie in cultuur worden gebracht. Deze grootschalige irri- 
gatieprojecten in het gebied zouden wel eens kunnen leiden tot het verdwij
nen van deze merkwaardige soort op het schiereiland.

Van Akenstraat 66 , B  1850  Grimbergen (wordt vervolgd)

Ech in o cereu s palm eri Britton en Rosé

W. STERK

Dit prachtige miniatuurplaatje werd in april 1 908 door Dr. Edward Palmer 
bij Chihuahua in Mexico ontdekt. Pas in 1 922 werd het door Britton en Ro
se in "The Cactaceae" beschreven. Er werden drie plantjes gevonden 
waarvan een in bloei. Wat daar verder mee gebeurde staat niet vermeld. 
Wel schrijft Backeberg dat deze soort door Schwartz in omloop werd ge
bracht. Ook geeft Backeberg in "Die Cactaceae" twee afbeeldingen van 
onderling nogal verschillende plantjes. Op afb. 1933 staat een exemplaar 
met een purperen bloem en overeenkomstig de beschrijving met één mid- 
dendoorn. Op afb. 1 934 geeft hij een plantje dat meer middendoorns heeft 
en een donkere keel in de bloem, die ook wat afwijkend van vorm is. Taylor 
schrijft, dat er in de natuur nogal wat variatie voorkomt, vooral wat de 
bloem betreft.
Volgens de beschrijving is deze soort niet meer dan 8 cm lang en 3 cm 
breed (geënte plantjes kunnen iets groter zijn), donkergroen, met 6-10 
ribben en een dikke penwortel. Randdoorns 9-1 5, middendoorns 1-2, één 
tot twee centimeter lang, donkerbruin tot zwart. De bloemen zijn 5 ,5 cm
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Echinocereus palmeri Foto: W. Sterk

lang en 5 cm breed. Taylor geeft in zijn boek "The Genus Echinocereus" 
een uitvoerige beschrijving van deze soort, dit in tegenstelling met Britton 
en Rosé en Backeberg, die het met enkele regeltjes afdoen.
Behalve op de oorspronkelijke vindplaats zijn er nog op een viertal plaatsen 
plantjes van deze soort gevonden, alle op de hellingen van de Siërra Madre 
Occidental op een hoogte van 1400-1900 meter. Backeberg geeft de 
raad deze soort te enten. Het hierbij afgebeelde plantje staat geënt op Erio- 
cereus jusbertii.
Volgens Taylor kunnen de plantjes op eigen wortel gekweekt worden in een 
goed doorlatende grond met wat steentjes en heel grof zand. Het zal de 
moeite waard zijn het eens met niet al te fijne lava te proberen. De wortels 
mogen in ieder geval niet in de knel komen. Het verhaal dat de potten bij 
het kweken van cactussen zo klein mogelijk moeten zijn, gaat voor planten 
met een penvormige of knolvormige wortel zeker niet op. Ook moeten ze, als 
ze met meer bij elkaar worden gekweekt, niet te dicht bij elkaar staan. Wie 
niet op ieder plantje afzonderlijk kan letten, kan zaailingen enten op Pereski- 
opsis en deze later overenten op een dikkere entstam.
Mijn ervaring met deze soort op eigen wortel is niet al te gunstig, evenals 
met andere niet snel groeiende soorten van dit geslacht. Dit zal ook wel 
gelden voor veel liefhebbers die maar een beperkte tijd aan hun planten 
kunnen besteden.
Wat de verwantschap van deze soort betreft, voel ik het meest voor de me
ning van Dr. Gerhart Frank, die meent dat deze soort verwant is met Echi
nocereus adustus en E. schwartzii. Vooral de oppervlaktestructuur van 
het zaad vind ik daarbij van belang. Taylor heeft daar mogelijk iets te wei
nig rekening mee gehouden.
Het indelen van deze soort bij E. pulchellus vind ik om dezelfde reden twij
felachtig. Het zaadoppervlak van E. pulchellus komt meer overeen met dat 
van E. knippelianus.
Wevestraat 89, 5708 A E  Helmond
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Het geslach t M atucana Br.&R. (XV)
R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

Matucana intertexta Ritter var. intertexta, Taxon 12 (3) p. 125
(1 963)
(intertexta = vervlochten, ingevlochten)

Synoniemen:
Submatucana intertexta (Ritt.) Backbg., Descr. Cact. Nov. III p.14 (1963) 
Borzicactus intertextus (Ritt.) Don., The Nat. Cact. & Succ. Journ. 26 (1) 
p. 10 (1971)
Matucana mentosa n.n.
Submatucana mentosa n.n.
Submatucana intertexta var. cinerascens n.n.
Matucana intertexta var. loranzensis n.n.
Submatucana intertexta Rio Crisnejas 
Submatucana intertexta var. Rio Crisnejas 
Submatucana intertexta var. Matara, Cajamarca 
Submatucana intertexta var. Huagal 
Submatucana huagalensis fa. KK 773a

Beschrijving:
Lichaam groen; bolvormig tot breed cylindrisch, 7-1 8 cm breed, tot ca. 
30 cm hoog; niet spruitend. Ribben 15-25, 7-15 mm hoog, zeer stomp 
met vlakke tuberkels. Areolen ovaal, 5-8 mm lang, 3-4 mm breed, met 
weinig bruin tot grijs vilt; 1 -2 cm van elkaar verwijderd. Bedoorning bij jon
ge planten dicht, wit; bij oudere planten opener en krachtiger, donkerder.
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1. Matucana intertexta (Puente Crisnejas), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; dorsale zijde rechts, 
ventrale zijde links; vergroting 50x.

2. id., hilum; vergroting 65x.
3. id., testa van het basale deel van het zaad; vergroting 280x.
4. Matucana intertexta, lengtedoorsnede van het zaad; hilumweefsel, funiculus en ari/lus gestippeld; vergroting ca. 25x.
5. id., embryo.
6. id., variabiliteit in zaadvorm van planten op de typevindplaats; type A is algemeen, type B en C zijn uitzonderingen.
7. Matucana intertexta (Puente Crisnejas), lengtedoorsnede van de bloem.
8. id., zaadknoppen.
SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.

Randdorens eerst ca. 20, 5-10 mm lang, later 8-12, 7-20 mm lang, zij
delings gericht, recht. Middendorens eerst ca. 20, 5-10 mm lang, later 1- 
4, 20-35 mm lang, recht of iets gebogen, bruin met zwarte top, later grijs 
wordend.
Bloem 77-1 05 mm lang, in anthese 5-8 mm breed, scheef; kroonbladeren 
goudgeel tot oranjerood. Bloembuis 6-8 mm dik, wit behaard. Nektarkamer 
1-3 mm hoog, afgesloten door een diafragma, dat gevormd wordt door de 
basis van de primaire meeldraden. Helmdraden wit, overgaand in karmijn; 
helmknoppen bruin; primaire meeldraden aan de basis 2-4 mm met elkaar 
vergroeid, de stamper als een manchet omvattend. Stamper aan de basis 
wit, bovenaan lichtgeel; stempellobben 6-8, 3-6 mm lang, geelachtig. 
Vrucht rond, 10-18 mm breed, met witte wolvlokjes.
Zaad dofzwart, met onregelmatige arillusresten, 1,3-1,8 mm breed, 1,2- 
1,8 mm hoog, 0 ,7-0,9 mm dik. Hilum ovaal; ter plaatse van funiculus en 
micropyle zijn kleine gaten in het hilumweefsel aanwezig; soms is het hi
lumweefsel aaneengesloten, zonder gaten.

Nomenclatuur
F. Ritter ontdekte de planten in 1 957. Hij beschreef de soort in 1 963. Het 
type-exemplaar is gedeponeerd in het herbarium van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht onder nummer FR 693.
De niet-geldig beschreven namen M. mentosa en S. mentosa komen voor 
in catalogi, o.a. in die van Uhlig en Whitestone Gardens. S. intertexta var. 
cinerascens is een ongeldige naam van Knize (KK 1 054). In de plantenlijst 
van Bisnaga (1 983) komt men de eveneens ongeldige naam M. intertexta 
var. loranzensis tegen. Al deze ongeldige namen dienen te vervallen. Knize 
heeft intertexta-vormen onder diverse veldnummers verspreid, hetgeen ook 
hier weer met de nodige slordigheid gebeurd is.

Verspreiding
De typevindplaats van deze soort ligt bij Puente Crisnejas, Dept. Cajamar- 
ca, Peru. Het verspreidingsgebied is echter veel groter (zie fig. 1 bij deel 
XIV). Het strekt zich uit vanaf Puente Crisnejas in noordelijke richting onge
veer tot Matara en in oostelijke richting tot aan de Rio Maranon (Huagal). 
De verticale verspreiding varieert van ca. 1 500 m tot ca. 2300 m boven 
zeeniveau.

Opmerkingen.
Jonge planten van deze soort verschillen nogal wat van de oudere planten. 
De jonge plant is dicht witbedoornd, de volwassen plant is veel minder 
dicht bedoornd.
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Planten van deze soort komen in verschillende biotopen voor. Vaak groeien 
ze in de schaduw van struiken, maar ze komen ook voor op open plekken 
met droog gras. De bloemkleur op de typevindplaats bij Puente Crisnejas is 
meestal oranjerood; bij Huagal, meer naar het oosten, is de bloemkleur 
donkerder rood. Ritter vermeldt een natuurhybride tussen M. intertexta en 
Espostoa lanianuligera.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van de veldnummers die gebruikt zijn voor tot 
M. intertexta var. intertexta behorende planten, met daarbij de namen, 
waaronder ze in omloop gebracht zijn.
FR 693 Matucana intertexta
L 1 08 Submatucana intertexta
L 175 Submatucana intertexta var. Huagal
KK 1036 Submatucana intertexta Rio Crisnejas 1800 m
KK 1054 Submatucana intertexta var. cinerascens
KK 1085 Submatucana spec. Cayday, Cajamarca 1800 m
KK 1153 Submatucana intertexta var. Rio Crisnejas 1 500 m
KK 1316 Submatucana intertexta var. Matara, Cajamarca 2200 m
KK 773a Submatucana huagalensis fa.

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen (wordt vervolgd)

Exotische tuin "in wording" op Tenerife

ERIC J.M. PIENS

Dat cactusliefhebbers en -verzamelaars onder de reislustige types te rang
schikken zijn, wordt elk jaar weer bewezen door het sukses van de dagtrips, 
georganiseerd door diverse verenigingen en afdelingen. Meerdaagse buiten
landse reizen, alhoewel in kleiner aantal, genieten ook een ruime belangstel
ling. Aanbevelenswaard is zeker de "cactussafari'' die bijna jaarlijks wordt 
georganiseerd door de heer W. Sterk. Iedereen kan de tuinen van Blanes 
(Costa Brava) evenals deze op de Montjuich in Barcelona bezoeken. Door 
bemiddeling van de reisleider echter heeft men ook toegang tot de privétuin 
en -verzameling van een groot-industrieel... en daar komt men niet op eigen 
houtje in.
Wie individueel gaat reizen, moet zeer goed geïnformeerd zijn om geen din
gen te missen, wat mij vorig voorjaar is overkomen bij het bezoek aan de 
"Jardin Exotique" in Monaco. Bij een poging om toch nog iets "op zijn 
pootjes te laten neerkomen'' had ik te kampen met een staking van de Ita
liaanse spoorwegen. Vrouwe Fortuna liet het hier ditmaal afweten. Goed 
geïnformeerd zijn blijkt nochtans niet altijd voldoende. Vorig najaar bij mijn 
laatste vakantie op Tenerife is overduidelijk gebleken dat men ook geluk en 
lef moet hebben; pas dan zwaaien deuren — waarvan velen soms niet eens 
het bestaan vermoeden — voor je open.
Wie op vakantie naar het Canarische eiland Tenerife gaat en voor cactussen 
interesse heeft, weet misschien dat op het noordwestelijke eindpunt van het 
eiland, bij Buenavista de kwekerij Paulli is gevestigd. Op het naburige eiland 
La Gomera in San Sebastian, anderhalf uur met de ferryboot, treft men de 
kwekerij Klaus Hirdina aan. Evenwel, alles blijkt overheerst te worden door 
de "Gartnerei von Herrn Fechner". De man in kwestie, die net zo begonnen 
is als u en ik met planten verzamelen, vestigde zich elf jaar geleden in Adeje.
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De exotische tuin in wording; fo to 's  van de schrijver.
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Naast zijn woning — Casa Cactus, hoe kan het ook anders — ligt de privé- 
verzameling, een paar honderd m2 omvattend. Alles staat in de volle grond 
— uiteraard rijkelijk van lava voorzien — en zonder "regenbescherming . 
Wanneer de "uren”  regenval worden samengeteld komt men aan 5 a 6 da
gen per jaar. Toen ik er was — eind september — hadden we driemaal een 
bui, wat immense vreugdedansen onder de plaatselijke bevolking uitlokte 
daar er sinds maart geen regenval meer was voorgekomen. Tijdens mijn vo
rige vakanties was er geen druppel regen te bespeuren geweest.
De privéverzameling van Casa Cactus omvat een paar duizend planten. De
ze worden daar ook wel eens "de niet-commerciële planten”  genoemd. Het 
hoeft natuurlijk niet te worden beklemtoond dat het kweken en vooral het 
exporteren van cactussen primair staan. Zo vernam ik uit betrouwbare bron 
dat de jaarlijkse uitvoer naar Europa rond de vijftig containers ligt, die elk tot 
3 0 .0 0 0  planten (naar gelang de grootte) kunnen bevatten.
Ik citeer nog enkele cijfers over de gigantische aanpak wat betreft het be- 
wortelen van stekgoed. Wij zagen in Arona een kas met 2 5 0 .0 0 0  
Cordyline-plantjes, klaar om ingepakt en uitgevoerd te worden naar Neder
land. Een ander bedrijf dat slechts anjer- en geraniumkultuur kent, heeft van 
elk een produktie van 30 miljoen steklingen... per jaar!!!

De cactusvelden
Zonder ze gezien te hebben, acht je het niet mogelijk. Ver verwijderd van de 
openbare weg en dicht bij zee — zonder hulp kom je er nooit — krijgen we 
plotseling de planten in zicht. Je wordt er even stil van. Het oude Franse ve
hikel waarmee je er gebracht wordt, houdt halt om de bezoeker gelegenheid 
te geven enkele beelden te schieten. Hier kan men beslist een paar uur door
brengen. Helaas, nog geen halfuur later sta je weer bij je eigen huurwagen- 
tje... echter wel met het besef tot de begenadigden te behoren die de velden 
konden bezichtigen. Met "the right man in the right place”  was het echter 
beslist anders gelopen. Die zal ik een paar dagen later treffen, bij de realisa
tie van "zijn”  succulententuin.

De exotische tuin
Langs de snelweg die naar de luchthaven voert (of uit de richting Santa Cruz 
komt), ongeveer een vijftal kilometer van het centrum van Los Cristianos 
verwijderd, vindt men de nieuwe succulententuin "in wording” . Hier in het 
zuiden van Tenerife, dat woestijnachtig is, heeft men nog ruimte genoeg om 
dergelijke plannen ten uitvoer te brengen. Op een golvend terrein, voor een 
groot gedeelte bestaande uit witgeblakerde en door erosie egaal geschuurde 
rotsen, wordt nu een nieuwe "Monaco-tuin”  uitgebouwd. Grootte: 1 0 hec
tare!!! De bedoeling van de "createur”  is een aantal onderverdelingen te 
realiseren. Het eerste gedeelte, dat 2 0 .0 0 0  m2 beslaat, bevat enkel cactus
sen afkomstig uit Noord-Amerika.
Drie andere delen, die nog een decennium arbeid zullen vergen, zullen de 
cactussen die hun natuurlijke groeiplaatsen hebben in Centraal- en Zuid- 
Amerika, omvatten.
Vervolgens komt Afrika aan de beurt met de "andere succulenten”  om te 
besluiten met de "flora van de Canarische eilanden". Volgens mijn gastheer 
zullen we dan 1 0 jaar verder zijn.
Het hoeft waarschijnlijk weinig meer benadrukt te worden, dat het gedeelte 
Noord-Amerika, dat thans is klaar gekomen, het nog moet hebben van grote 
aantallen per soort om op de kale rotsen effekt te sorteren.
Witte Echinocactus grusonii staan tussen bruin-zwarte lavabrokken. De
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"ge le" broeders.staan er in massa op een glooiend vlak. Ferocactussen la
ten hun scharlakenrode middendoorns bewonderen in het felle zonlicht. He- 
lianthocereus grandiflorus, hoewel een Zuid-Amerikaan, stond er te pron
ken met grote felrode bloemen (we waren er op 26 september). Pilocereus 
palmeri (zo blauw), Pachycereus pringlei en Ritterocereus pruinosus staan 
in bosjes uitgeplant. De plantgaten zijn meestal putjes, gehakt in de poreuze 
witte rotssteen.
Het is bekend dat cactussen ginds op die eilanden, met hun eeuwige lentekli- 
maat (wie zei er ook weer "het Hawaii van Europa” ) zeer snel kunnen groei
en. Voor wat Melocactussen daar per jaar in omvang weten te verwezenlij
ken, hebben zij hier in het "nabije”  Noorden vier tot vijf jaar nodig. Sterker 
nog; sommige Cezet/s-soorten kunnen na 4 jaar zin krijgen om hun zijde
lings (schijn)cephalium te gaan vormen. Het zijn dan ook nog vaak die soor
ten die hier bij ons geen "schijn”  van kans hebben om aan cephaliumvor- 
ming te gaan doen.
Uit schroom durfde ik het niet te vragen, maar toch vermoed ik een "import- 
je”  gezien te hebben. Het kolosje werd nog (voorlopig) overeind gehouden 
door middel van staalkabels. Hoogte: ongeveer zes meter, gewicht: 2 ton. 
Ja precies, 'n Saguaro, oftewel Carnegiea gigantea. In deze omgeving was 
deze plant niet indrukwekkender dan een goed uit de kluiten gewassen Ce
reus in onze kassen. Zo zie je maar... wat zijn maten en gewichten.
Voor eventueel geïnteresseerden die met vakantie naar Tenerife gaan nog 
dit. De tuin is te bereiken via de snelweg (Autopista Sur). Uitrit Las Galletas 
(Costa del Silencio - Ten Bel) en dan verder langs de oude weg richting Los 
Cristianos. Ook per excursiebus. Sedert 23 oktober 1 987 is de "Jardin Tro- 
pical”  voor belangstellenden toegankelijk.

Verlorenbroodstraat 27, B 9220 Merelbeke

TIJDSCHRIFTEN  

Laphophora jaargang 4 (1986)
Nr. 1 Onder n.n. verschijnt een artikel over een bezoek aan Spaanse cactustuinen. Enkele Hoya- 
hybriden worden kort gekarakteriseerd.
Nr. 2 Het artikel over Hoya's krijgt een vervolg in de behandeling van enkele grootbloemige soor
ten uit de parasitica-groep. Ook aan een vroeger artikel wordt een vervolg gegeven: de nationale 
plantentuin in Meise. De Spaanse cactustuinen krijgen een vervolg in de tuinen van Blanes en 
Santa Cristina.
Nr. 3 Van Donkelaar beschrijft een aantal Hoya-species. De tocht langs Spaanse cactustuinen 
vindt een vervolg. Claes vervolgt zijn relaas over de Nationale Plantentuin te Meise.
Nr. 4, 5 en 6 Idem als nr. 3
Nr. 7 - 8 ---------
Nr. 9 Van Donkelaar vervolgt zijn Hoya-overzicht, deze keer met grootbloemige soorten van 
Nieuw-Guinea. Piens bericht over Parodia schuetziana 
Nr. 10 De verschillende series krijgen een vervolg.
Nr. 11 Vervolg van de Hoya-serie en een artikel over de bouw van de planten.
Nr. 12 Van Donkelaar vervolgt zijn artikel, alsook Pieters.

Astrophytum jaargang 3 (1986)
Nr. 1 Maes bespreekt Hamatocactus setispinus en mevr. Desender brengt Copiapoa voor het 
voetlicht.
Nr. 2 Maes bespreekt Ferocactus stainesii. Mevr. Desender gaat nader in op het geslacht Echi- 
nofossulocactus.
Nr. 3 Maes stelt Dolichotele longimamma voor.
Nr. 4 Ingegaan wordt op Neochilenia nigroscoparia en Discocactus.
Nr. 5 Aandacht voor de cultuur van Leuchtenbergia principis.
Nr. S Maes bespreekt Euphorbia obesa. Desender-Bruneel breekt een lans voor Ferocactussen.
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Nr. 7-8 Maes bespreekt Gymnocalycium denudatum. Myriam schrijft over Hildewintera au- 
reispina.
Nr. 9 Maes behandelt Gymnocalycium mihanovichii en zijn variëteiten. Myriam breekt een lans 
voor Blossfeldia's.
Nr. 10 Maes beschrijft Haworthia truncata Myriam haalt het geslacht Frailea voor het voet
licht.
Nr. 11 Maes bespreekt Ceropegia woodii Mevr. Desender tipt het onderscheid
Ftebutia/Aylostera aan.
Nr. 12 Maes stelt Acanthoca/ycium violaceum voor.

Chileans
Nr. 43  Ook dit nummer is opgebouwd volgens het bekende recept van The Chileans. Het eerste 
onderwerp betreft Arequipa en de cactusvegetatie in Zuid-Peru. Het volgende onderwerp is 7e- 
phrocactus subterraneus met aansluitend uitgebreide artikelen over de alpine flora in noordelijk 
Argentinië (van de hand van Fries, de beschrijver van T. subterraneus) en aangrenzende gebie
den. Kiesling bericht over Oreocereus in Argentinië; aansluitend volgt een discussie over 
Cleistocactus fossulatus of O. fossulatus Het La Paz-bekken, waar o.a. Oreocereus voor
komt, wordt uitvoerig belicht. Ferryman schrijft over de Oreocereussen in Noord-Chili. Naar aan
leiding van een bloeiende Weingartia spec. FR 50 volgt een vergelijking van verschillende 
Weingartia-soorten. Het laatste onderwerp gaat over het gebied rond Ayacucho in Peru en de 
daar groeiende cactussen.
Nr. 44 Op de voor deze rubriek bekende wijze wordt ingegaan op een breed scala van onderwer
pen; de vruchten van Gymnocalycium buenekeri, de groeiomstandigheden van Brasiliparo- 
dia's, Echinopsis en speciaal E. oxygona, zaadtesta-morfologie, strophiola's, het geslacht Mai- 
hueniopsis, Melocactussen in Brazilië en in 't bijzonder M. violaceus en M. depressus en Pilo-, 
Piloso- of Pseudopilocereus

Cactaceas y suculentas Mexicanas, jaargang 32 (1987)
Nr. 1 Moran en Meyran geven de nieuwbeschrijving van Sedum tehuaztlense Del Castello 
bestudeerde het effect van overbegrazing op de Ferocactus Aysfz/x-populaties. Elizondo en 
Wehbe verzamelden materiaal van Opuntia subarmata, komen tot de conclusie dat dit slechts 
een variëteit is van O. Undheimerien voeren de nieuwe combinatie door. Dudley Gold vierde zijn 
negentigste verjaardag, vandaar enige aandacht aan hem. Bravo Hollis en Sanchez Mejorada le
veren deel 1 5 in de serie Middenamerikaanse cactussen, ditmaal Stenocereus aragonii 
Nr. 2. Chazaro heeft de Bromeliaceae van centraal-Veracruz en aanliggend gedeelte van Puebla 
geïnventariseerd (52 species) en bericht daarover in samenhang met de habitat. Martinez be
schrijft Melocactus holguinensis en de habitat waarin hij op Cuba groeit. Quinones gaat in op de 
geomorfologie van aride gebieden. Lomeli bericht over het vinden van Nyctocereus serpentinus 
op een heuvel ten westen van Zacoalco de Torres, Mexico.
Nr. 3. Meyran geeft de nieuwbeschrijving van Ferocactus macrodiscus var. septentrionalis, 
groeiend in het noordoosten van de staat Guanajuato. Als onderdeel van een uitvoerige studie 
over de Loranthaceae in Veracruz bespreken Chazaro en Oliva de soorten uit het geslacht Ar- 
ceuthopium  die zij gevonden hebben: A. gilli, A. globosum, A. pendens en A. vaginatum 
Sanchez-Mejorada heeft te zamen met anderen een studie gemaakt van bedreigde soorten in het 
noordoosten van Mexico en bericht over de toestand van 1 2 soorten.
Nr. 4. Rzedowski en Calderon hebben Euphorbia stormiae bestudeerd en komen tot de conclu
sie dat het niet meer is dan een variëteit van E. radians en voeren de nieuwe combinatie ook 
door. Chazaro en Oliva vervolgen hun bespreking van de Loranthaceae in Veracruz met de be
schrijving van 1 0 soorten uit het geslacht Phoradendron Orozco heeft de epidermis van 7 
Opuntia-soorten onderzocht en bericht daarover. Meyran geeft een lijst van succulente planten 
die voorkomen in de Mexicaanse staat Veracruz.

Ludwig Bercht
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

De zomervakanties zijn in aantocht, het weer wordt hopelijk dusdanig, dat 
wij er eens onbekommerd op uit kunnen trekken en daarbij komt dan nog, 
dat we over het algemeen over meer vrije tijd beschikken dan in het verleden 
het geval was. Een (groot) gedeelte hiervan wordt uiteraard besteed aan de 
rekreatie in gezinsverband, hoe dit dan ook moge plaatsvinden. Maar daar
naast blijft tegenwoordig toch wel meer tijd over, die besteed kan worden 
aan een hobby. In ons geval betreft dat een gerichte belangstelling voor vet
planten en/of cactussen, welke zijn weerslag vindt in het aanleggen en ver
zorgen van een verzameling van deze planten. De één heeft daarbij meer 
succes via een goed gevulde portemonnaie, een ander bereikt voor hem be
vredigende resultaten door langzamerhand en zonder grote kosten een 
mooie verzameling op te bouwen. Alle gradaties zijn hierbij mogelijk, afhan
kelijk van de beschikbare tijd en ruimte in en om het huis. Doch daarnaast 
zijn we natuurlijk nieuwsgierig en misschien nog meer weetgierig. We willen 
enerzijds weten, hoe een mede-liefhebber zijn hobby bedrijft, doch ander
zijds hebben we vaak vragen en problemen en willen we weten, welke 
oplossingen hiervoor mogelijk zijn.
Natuurlijk komen we nooit verder als we ons niet terzake oriënteren en daar 
hebben we tegenwoordig gelukkig iets meer tijd voor. De onderlinge kontak
ten kunnen intensiever worden dan b.v. dertig jaar geleden en daardoor zul
len we ook meer bereiken in onze hobby. Een naar mijn mening zeer goed 
middel, dat door steeds meer afdelingen van Succulenta wordt aangegre
pen, is de vaststelling van een dag voor het zogenaamde ''kasjekijken''. Wij 
doen dit al gedurende een reeks van jaren en vinden dit een goed onderdeel 
van ons afdelingsgebeuren. Naar onze ervaring leent de maand juni zich 
hiervoor zeer goed. De grote vakantie-uittocht is nog niet begonnen, het 
weer is mooi, het vergaderseizoen loopt ten einde en in vele kasjes en kas
sen bloeien de planten, die bij uitstek onze belangstelling hebben. Door deze 
bezoeken en de daarbij plaatsvindende gedachte-en ervaringsuitwisselingen 
komt menig liefhebber tot de conclusie, dat hij a) zelf op een verkeerde wijze 
bezig met zijn hobby, b) op de goede weg is, waarbij echter diverse aanpas
singen wenselijk zijn of c) veel betere resultaten bereikt dan een ander met 
de door hem gevolgde methode. In al deze gevallen zal een meningsuitwis- 
seling ontstaan, waar ieder wel iets van opsteekt, doch die ook bijdraagt tot 
een betere verstandhouding, een beter begrip en een beter kontakt tussen 
de betrokken liefhebbers.
Dit is slechts een klein aspect van de binding, die ontstaat bij een goed be
leid van de het bestuur van Succulenta en haar afdelingen. Dit is echter 
slechts te bereiken door —  in bescheiden mate —  beslag te leggen op de 
vrije tijd van de leden. Bedenkt daarbij, dat een teveel aan gezamenlijke acti
viteiten negatief kan werken, want in eerste instantie willen we onze hobby 
bedrijven en ervan genieten in onze hobbyruimte, of dit nu een serre of een 
kasje is, een platte bak dan wel een grote kas. En bovendien moet er hierbij 
gedacht woren aan het feit, dat juist in de maanden mei en juni het hoogte
punt bereikt wordt in de'groei en bloei van de succulenten, waaraan wij ons 
hart hebben verpand.
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Het kweken van bedreigde soorten:
Pelecyphora aselliformis Ehrenbg.
WERKGROEP SUCCULENTEN BESCHERMING (W.S.B.)

Pelecyphora aselliformis is zeer waarschijnlijk een van de meest bedreigde 
planten. Dat komt doordat de groeiplaats zeer dicht bij een zich voortdurend 
uitbreidende stad ligt. Op dit moment schijnt daar een vuilnisbelt te zijn 
waaronder veel planten verdwijnen. Daarnaast zijn ook de planten die op wat 
moeilijker bereikbare plaatsen groeien, in grote aantallen weggehaald.
In de cultuur is P. aselliformis nog altijd zeer zeldzaam. Dit is moeilijk te begrij
pen; de planten zijn vrij makkelijk door stekken en enten te vermeerderen. 
Geënt geeft de plant nauwelijks problemen; bij een grootte van + 5  cm ont
staan er veelal spruiten die eenvoudig weer overgeënt kunnen worden.
Voor de instandhouding van de soort in de cultuur is het kweken uit zaad een 
veel betere methode. Hierbij hebben de planten echter alles tegen. Allereerst 
doordat de zaadproduktie zeer gering is. Bovendien weten veel mensen niet 
hoe de zaden te oogsten zijn. Curieus is daarbij dat met vele, door wat voor 
oorzaak dan ook, dode exemplaren tevens de zaden worden weggegooid. 
Daarnaast geeft het wortelecht kweken uit zaad problemen.

Zaden oogsten
De zaden kunt u vinden direct boven de kamvormige tepels, echter pas 1 a 2 
jaar na de bloei en bevruchting (de planten zijn zelfsteriel). De uitgedroogde 
besjes bevinden zich, doordat de plant verder groeit, inmiddels halverwege 
de plant, (zie foto). Zo'n besje is te vinden door met een pincet op onderzoek 
te gaan.
Hierbij hoeft men niet te benauwd te zijn de zeer harde opperhuid van de 
plant te beschadigen. Voor de veiligheid is echter aan te raden dit werkje al
leen bij zonnig en zeer droog weer te doen. Het is mij op die manier gelukt 1 2 
zaden per besje te oogsten. Het lukt pas echt goed wanneer de plant op de 
zijkant wordt gehouden. Doet men dit ook nog in een schoenendoos, dan 
worden de wegspringende zaden gemakkelijk opgevangen.

H et zaaien
Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij de meeste andere cactussen. Een be
langrijk verschil is echter het verspenen of'overplanten. Dit moet men zo lang 
mogelijk UITSTELLEN. Daarnaast zal in de eerste winter na het zaaien, vooral 
wanneer de zaailingen erg klein zijn gebleven, het zaaisel vochtig en dus ook 
warm gehouden moeten worden. Pas in het tweede groeiseizoen kunnen de 
zaailingen verspeend worden. Zolang echter de plantjes elkaar in het zaaipot- 
je niet verdringen is het beter ook dat uit te stellen. Verstandig is dan wel om 
halverwege de zomer wat extra voeding aan het gietwater toe te voegen. Het 
beste is ook uitsluitend van onder af water te geven om zodoende wortelgroei 
naar beneden te bevorderen. In het tweede groeiseizoen is het beter de.plan- 
ten een wat warmere en lichtere plek in de kas te geven. Ook is het aan te ra
den, wanneer de planten een redelijke grootte hebben bereikt, de bovenste 
laag aarde rond de plantjes weg te krabben en te vervangen door kleikorrel- 
tjes of kiezelsteentjes. Hiermee wordt voorkomen dat de typische en inmid
dels forse wortelknol bij een te nat substraat en plotselinge koude gaat rotten. 
Bovendien verzuurt de bovenste laag aarde het eerst.
Wanneer alles voorspoedig verlopen is, zullen de eerste zaailingen in het vier
de levensjaar bloeien. Hierna zal men weer twee jaar geduld moeten hebben 
om de zaden van die eerste bloei en bevruchting te kunnen lospeuteren.



Detail; bij de pijl 
de zaadbes.

Pelecyphora aselliformis, 4 jaar oud. 
Maximale hoogte is bereikt; eerste bloei.

Groeiwijze
Opmerkelijk is de typische lengtegroei die tot het derde a vierde jaar aan
houdt. De planten hebben dan een hoogte bereikt van 3 cm bij een breedte 
van 1 cm. Onder de grond is inmiddels een wortelknol ontstaan die vaak gro
ter is dan het bovengrondse deel. Hierna groeien de planten alleen nog in de 
breedte verder. Na vele jaren ontstaan er ook uitlopers en vormen zich hele 
groepen. In de natuur steekt alleen de vlakke bovenkant van de plant boven 
de grond uit.
Gebleken is dat de soort op latere leeftijd temperaturen tot maar liefst —20 
graden Celsius kan doorstaan. Natuurlijk alleen wanneer de grond volkomen 
droog is.

Met dank aan de deelnemers aan het kweekprojekt W.S.B. Aan de hand van 
hun ervaringen kon dit artikel tot stand komen.

p.a. Stadhouders/aan 3, 3417 TT Montfoort

H et geslacht M atucana  Br.&R. (XVI)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

M atucana intertexta var. celendinensis (Ritt.) Bregman, Meerstadt, 
Melis et Pullen comb. nov.
(celendinensis = afkomstig van Celendin)

1 00



Basioniem:
Matucana celendinensis Ritter, Succulenta 45 (8) p. 1 1 8 (1 966)

Synoniemen:
Borzicactus intertextus var. celendinensis (Ritt.) Don., The Nat. Cact. & 
Succ. Journ. 26 (1) p. 10 (1971).
Submatucana celendinensis Celendin.

Beschrijving:
Lichaam groen, bolvormig tot breed cylindrisch, 10-1 2 cm breed; niet of

Matucana in tertexta var. celendinensis, cultuurplant met 
lichte bedoorning. Foto: P. Melis.
Matucana celendinensis KK 1039 (Knize), SEM-opname van 
het zaad in zijaanzicht: dorsale zijde rechts, ventrale zijde 
links; vergroting 50x. 
id., hilum; vergroting 70x.
id., testa van het apikale deel van het zaad; vergroting 
200x.
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weinig spruitend. Ribben 14-22, ca. 1 cm hoog, zeer breed en stomp, 
met vlakke tuberkels. Areolen ovaal, 5-8 mm lang, 3-5 mm breed, grijs, 1- 
2 cm van elkaar verwijderd. Bedoorning bruin met donkerder top, later grijs 
wordend, recht; randdorens 1 0-1 5, 7-1 5 mm lang, zijdelings gericht; mid
dendorens 2-5, 2-4 cm lang.
Bloem 70-75 mm lang, in anthese ca. 35 mm breed, iets scheef; kroon- 
bladeren vuurrood met violetrode rand. Bloembuis 5-8 mm dik, wit tot 
zwart behaard. Nektarkamer 1,5-4 mm hoog, afgesloten door een diafrag
ma, dat gevormd wordt door de basis van de primaire meeldraden. Helm- 
draden wit, overgaand in purper; helmknoppen geel; primaire meeldraden 
aan de basis 2-5 mm met elkaar vergroeid, de stamper als een manchet 
omvattend. Stamper roodachtig; stempellobben 4-7, 4-6 mm lang, licht
groen tot geelachtig.
Vrucht rond, groen.
Zaad dofzwart, met onregelmatige arillusresten, iets groter dan dat van de 
var. intertexta; ca. 1,5 mm breed, ca. 2 mm hoog, ca. 1 mm dik.

Nomenclatuur
Ritter ontdekte deze planten in 1 957 en beschreef ze in 1 966. Het type- 
exemplaar is gedeponeerd in het herbarium van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht onder nummer FR 692.
Donald stelde Ritters M. celendinensis als variëteit bij intertexta, een 
zienswijze waarbij wij ons aansluiten. Aangezien Donald de soort celendi
nensis degradeerde tot de rang van variëteit in combinatie met Borzicactus 
en wij, zoals eerder uiteengezet, de voorkeur geven aan de geslachtsnaam 
Matucana in relatie tot deze planten, is het maken van een nieuwe combi
natie noodzakelijk geworden.

Verspreiding
De typevindplaats ligt tussen Celendin en Balsas, Dept. Cajamarca, Peru, 
op een hoogte van ca. 2300 m.
De planten schijnen nogal zeldzaam te zijn; bovendien is het verspreidings
gebied klein.

Opmerkingen
Deze plant wordt vaak verward met M. aurantiaca De belangrijkste ver
schillen zijn gelegen in de bedoorning, de bloem en de zaden.
Bij M. aurantiaca zijn de dorens langer en talrijker, is de bloembuis dikker 
en is de bloem in zijn geheel geler van kleur. Het zaad is voorzien van de 
voor de aurantiaca-groep kenmerkende uitstekende micropyle.

Veldnummers
Hieronder volgt een overzicht van de veldnummers die gebruikt zijn in rela
tie tot deze variëteit, met daarbij, voor zover van toepassing, de namen, 
waaronder de planten in omloop gebracht zijn.
DM 21 (?)
DM 22
FR 692 Matucana celendinensis
KK 1039 Submatucana celendinensis Celendin 2000  m

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen

(wordt vervolgd)



M esem bryanthem aceae

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF 

87. Neohenricia (L Bolus) L. Bolus
(genoemd ter ere van Dr. M. Henrici, Oranje Vrijstaat)

De naam van dit geslacht was oorspron
kelijk Henricia, doch die naam bestond 
reeds voor een mossengeslacht. Door 
het voorvoegsel 'neo' ontstond een nieu
we, thans geldige naam.
Het geslacht Neohenricia is monoty- 
pisch en de enige soort, N. sibbettii, be
hoort tot de dwergjes onder de Mesems.
Alhoewel het plantje veel weg heeft van ôhenncmsibben,imbloei 
planten uit het geslacht Titanopsis, is het door de afwijkende bouw van de 
zaaddozen niet verwant aan dit geslacht. Met Chasmatophyllum, Stomati- 
um en Rhinephyllum behoort Neohenricia tot de groep Stomatiinae. 
Neohenricia sibbettii is min of meer kruipend en vormt zodoende een kleine 
zode. De bladeren onstaan, steeds met 4 tegelijk (twee aan twee), aan de 
kruipende stengeltjes. Zij zijn knotsvormig en op de kop van de blaadjes 
voorzien van, naar verhouding, tamelijk grote wratten. Deze wratjes zijn lich
ter van kleur dan de bladeren, die, vooral bij een zonnige standplaats, een 
lila-achtige, grijsbruine kleur aannemen. De kleur van de wratjes vormt hier
mee een leuk contrast.
De plantjes bloeien gemakkelijk, met tamelijk langgesteelde, aanvankelijk 
crèmekleurige bloempjes. Na een dag verkleuren de bloemblaadjes tot 
roodachtig-geel. Het zijn nachtbloeiers en als bij zovele 's nachts bloeiende 
planten, geuren de bloemen. Als men 's avonds laat in de kas komt en er 
bloeien enkele Neohenricia's, ruikt men ogenblikkelijk de aangename, zoete 
geur.
De cultuur van N. sibbettii is eenvoudig, gezien het feit dat de plantjes groei-
Neohenricia sibbettii.
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en van juni tot laat in het najaar. De rusttijd loopt van januari tot mei. Als 
grondsoort verlangen ze een zandige potgrond, bijv. bestaande uit 2 delen 
potaarde en 1 deel scherp, grof zand. Zij verlangen tijdens de groeiperiode 
voldoende water, vooral op zonnige dagen.
Al snel stoelen de plantjes uit en vullen de gehele pot. Aanbevelenswaardig 
is het de planten in schaaltjes te kweken, zodat zij voldoende ruimte hebben 
om naar believen alle kanten uit te groeien. In kleine potjes gaan de ranken 
al snel over de potrand hangen. De vermeerdering kan geschieden door 
rankjes af te snijden, enkele dagen te laten drogen en op te potten in zeer 
zandige grond. Zaaien was tot voor enkele jaren niet mogelijk. Alle in cultuur 
zijnde planten waren kennelijk afkomstig van één en dezelfde geïmporteerde 
plant en er volgde na de bloei nimmer zaadvorming. Daarin is nu verande
ring gekomen doordat sinds enkele jaren soms zaad te koop wordt aangebo
den. De zaailingen, voortgekomen uit dit zaad kunnen later weer zaden pro
duceren en zodoende ons voorzien van steeds nieuwe plantjes.
In tegenstelling tot de andere 3 geslachten uit de Stomatiinae heeft Neohen- 
ricia sibbettii slechts een zeer beperkt natuurlijk verspreidingsgebied. Dit ligt 
in de Kaapprovincie bij Fauresmith.
Rotterdamseweg 88, 3 3 3 2  A K  Zw ijndrecht 

Finlandplein 5, 3 2 4 4  AE Nieuwe Tonge

De Sonora-woestijn (slot)

FRANK VANDENBROECK

De lagere vallei van de Rio Colorado
Dit gebied ligt grotendeels buiten het schiereiland Baja California. Het moet 
zeer groot opgevat worden: in het noordoosten strekt het zich uit tot de stad 
Phoenix (Arizona), in het zuidwesten tot Bahia Los Angeles in Baja California 
en in het zuidoosten tot Puerto Libertad op het Mexicaanse vasteland. Het 
gebied is duidelijk vlakker dan de andere delen van de Sonora-woestijn en 
sommige zones binnen het gebied behoren tot de meest aride van de hele 
woestijn. Men vindt er zongeblakerde lava-velden met vulkanen en kraterzo- 
nes (bijv. het gebied rond de Pinacate-vulkaan), schaars begroeide zandvlak
tes of duinen, granietrotsen en uitgestrekte zoutmeren (bijv. de Laguna Sala- 
da). Typisch voor deze vlakke gebieden zijn de vooral bij hoge temperaturen 
overal waarneembare fata morgana's of luchtspiegelingen die de indruk ge
ven van water of poelen in de woestijn. Deze luchtspiegelingen zijn des te 
verwarrender daar in deze woestijnzones op bepaalde plaatsen reële soms 
met water gevulde zoutmeren voorkomen.
De vegetatie van de lagere gebieden van de vallei van de Rio Colorado is voor 
een groot gedeelte monotoon: in uitgestrekte zones bestaat de plantengroei 
voor zowat 95% uit een schaarse begroeiing van laag struikgewas, vooral 
creosoot (Covillea) en Franseria spec., planten met uitgesproken xerofyti- 
sche kenmerken. Het verschijnen van cactussen is weinig frequent.
In de zanderige vlaktes rond en ten noorden van de Amerikaanse grens komt 
een typische groepenvormende bolcactus voor, namelijk Echinocactuspoly- 
cephalus. De plant is zeer karakteristiek vanwege zijn zware, dichte bedoor- 
ning en de tot half bolvormige groepen uitstoelende groeiwijze. Als zodanig 
doet de plant denken aan vertegenwoordigers van het Chileense geslacht 
Copiapoa, vooral omdat ze ook voorkomt in een extreem woestijngebied en
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Ferocactus vvislizenii.

Coryphantha recurvata 
in het gebied van de 
benedenloop van de 
Rio Colorado.



bloeit met kleine gele bloemen. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met 
een typisch voorbeeld van wat men in de botanie "convergentie”  pleegt te 
noemen. De planten komen slechts voor in woestijnzones met een zeer ex
treem klimaat. Begeleidende cactusvegetatie is er weinig, behoudens spora
dische exemplaren van Echinocereus engelmannii. Meer oostelijk verschij
nen aarzelend de eerste nog kleinere exemplaren van Carnegiea gigantea. 
Op rotsachtige hellingen vindt men vormen van Ferocactus wislizenii en F. 
acanthodes. Als kleinere soorten komen, ook meer oostelijk, Opuntia basila
ris (beavertail cactus) en Mammillaria microcarpa voor.

Het gebied rond de eigenlijke delta van de Rio Colorado heeft meestendeels 
zijn natuurlijke flora en fauna verloren vanwege de bouw van stuwdammen 
stroomopwaarts die het natuurlijke verloop van de rivier en de getijdenwer
king aan banden hebben gelegd. Het effect van deze dammen was een regel
rechte ecologische ramp daar de ontzaglijke rijkdom aan waterplanten, vis
sen, vogels en zoogdieren volkomen teloorging.

Het hoogland van Arizona
Dit gebied is samen met de reeds besproken "desierto central" in Baja Cali- 
fornia het interessantste gedeelte van de Sonora-woestijn. De vegetatie ver
toont er een grote verscheidenheid en vormt, samen met typische sterk ver
weerde bergformaties, landschappen van een zonderlinge schoonheid die 
uniek zijn voor deze wereld.
Het hoogland van Arizona beslaat het noordoostelijke gedeelte van de 
Sonora-woestijn en situeert zich op een hoogte variërend van 1 50 tot 900 
m. De vegetatie wordt hier hoofdzakelijk gekarakteriseerd door enkele grote
re planten zoals de "paloverde" (Parkinsonia microphylla), een boomvormig 
uitgroeiende struik die in bladloze toestand via zijn immer groene schors het 
fotosynthetisch proces (bladgroenwerking) kan voortzetten, ijzerhout (0I- 
neya tesota) en Prosopis spec., beide eveneens tot bomen uitgroeiende plan
ten. Voornoemde planten groeien meest op plaatsen met meer watertoevoer 
(zoals nabij rivierbeddingen) of vormen diepe paalwortels die ondergrondse 
waterlagen bereiken. Cactussen zijn er talrijk. De meest opvallende zijn de sa- 
guaro (Carnegiea gigantea), toncactussen (vooral Ferocactus covillei) en 
verschillende vertegenwoordigers van de geslachten Opuntia en Cylindro- 
puntia. Ook de ocotillo (Fouquieria splendens) is er wijd verspreid. 
Carnegiea gigantea is de bekende typische zuilcactus van Arizona waarvan 
het silhouet overbekend is via films en beeldverhalen. Hij is ranker en sierlijker 
dan de eerder plomp en woest uitziende Pachycereus van Baja California. 
Men zou wellicht zonder overdrijving kunnen stellen dat Carnegiea gigantea 
de cactus is die het meest bestudeerd is. Sinds het begin van deze eeuw is er 
veel over geschreven, vooral in de Verenigde Staten. Van al de bevindingen 
omtrent de "saguaro" zijn wel de meest treffende diegene die het sterkst de 
harde strijd om het bestaan van deze plant in het licht stellen. Zo hebben on
derzoekingen aangetoond dat slechts gemiddeld een half dozijn zaailingen 
hun eerste levensjaar doorkomen op een totale jaarlijkse zaadproduktie van 
vele duizenden zaden (een grote volwassen plant kan tot 200.000 zaden per 
seizoen voortbrengen). Een groot gedeelte der zaden gaat verloren aan vo
gels en mieren die weliswaar de verspreiding der zaden bevorderen maar ze 
tevens in vele gevallen consumeren. Jonge pas gekiemde zaailingen worden 
voor het grootste deel door regens weg- of ondergespoeld of zijn het slacht
offer van vraat. Verder ligt het groeiritme van zaailingen van C. gigantea bij
na onvoorstelbaar laag. Na twee of drie jaar heeft het plantje nog slechts een
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hoogte van enkele millimeters bereikt. Het latere groeiritme is meer variabel, 
doch als een gemiddelde kan gesteld worden dat pas na 8 jaar de plant 1 0 
cm hoog is en het 40 jaar duurt om de 2 m te bereiken. Gemeten vanuit dit 
groeiritme kan aangenomen worden dat de grootste exemplaren een leeftijd 
bereiken die ligt tussen de 1 50 en 200 jaar. Bovenstaande bevindingen om
trent de saguaro kunnen in feite uitgebreid worden tot vertegenwoordigers 
van het geslacht Ferocactus die in hetzelfde gebied voorkomen. Alleen het 
groeiritme van Ferocactus lijkt aanmerkelijk hoger te liggen (7,5 cm hoogte 
in 4 jaar tijd).
Een der vegetatief interessantste delen van het hoogland van Arizona is het 
gebied ten noorden van het Mexicaanse grensplaatsje Sonoyta dat door de 
Amerikanen in 1 937 werd ingericht als het Organ Pipe Cactus National Mo
nument. Het reservaat herbergt naast het meest noordelijk bestand van de 
reeds vermelde orgelpijpcactus Lemaireocereus thurberi mooie bestanden 
van Carnegiea gigantea en een kleine eveneens meest noordelijk voorko
mende populatie van de senita-cactus Lophocereus schottii. Ook de overige 
vegetatie vertoont een rijke verscheidenheid en is voor een woestijngebied 
bepaald weelderig te noemen. Oude exemplaren van Ferocactus co ville i  zijn 
hier alom aanwezig. Typisch voor deze soort is zijn enigszins blauwige epi
dermis, de diep ingesneden ribben en de zwarte bedoorning. De planten be
reiken in het gebied zowat een hoogte van 1,5 m. De bloemen zijn dieprood 
van kleur, waarbij de bloembladen aan de rand een iets gelige of oranje tint 
vertonen.

Interessant in dit gebied is het voorkomen van een speciale soort Juniperus 
die een hoge leeftijd kan bereiken. De oude uiterst traag groeiende planten 
vertonen een zeer grillig gekronkelde, bijna ijzerharde, stam en takken.

De vlakte van Sonora
De vlakte van Sonora situeert zich in de noorwesthoek van het Mexicaanse 
vasteland en is in feite een overgangsgebied tussen de noordelijke, uit
gesproken aride streken en de meer regenrijke gebieden van zuidelijker Mexi
co. Landschappelijk zien we dan ook een langzame overgang van woestijn 
naar doornbos, d.w.z. naarmate men 'zuidelijker trekt wordt de begroeiing 
dichter. De nog voorkomende cactussoorten worden veelal aan het oog ont
trokken dor de struikbegroeiing en lage bomen. De saguaro's worden 
schaars en zijn minder goed ontwikkeld. Zij bereiken hier hun zuidgrens. Fe
rocactus covillei kan nog reusachtige afmetingen aannemen maar wordt 
ook zeldzaam. Talrijk voorkomend en meestal aan de voet van struiken groei
end vindt men vormen van Mammillaria microcarpa Typisch voor deze ge
bieden is een struikvormige cactus van het geslacht Rathbunia De soort die 
hier voorkomt heeft donkergroene leden met een open, korte bedoorning, 
groeit grillig struikvormig en bloeit met slanke buisvormige ietwat zygomorfe 
rode-rose bloemen.
De planten groeien in en tussen andere struiken. Het gaat hier vermoedelijk 
om de soort R. sonorensis.

De eilanden
In de Californische Golf, ook wel genoemd de Zee van Cortez, ligt een groot 
aantal eilanden, zeer ongelijk van grootte, die wat klimaat en vegetatie betreft 
over het algemeen nog droger en dorrer zijn dan het schiereiland en het 
vasteland. Toch zijn ze biologisch interessant omdat door het isolement van 
deze gebieden zich hier soorten konden ontwikkelen die endemisch zijn voor
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één of enkele van de eilanden. Dit geldt ook voor enkele cactusspecies. Zo is 
bekend dat Ferocactus diguetii slechts op enkele eilanden in de Californi- 
sche Golf voorkomt. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van de 
geslachten Mammillaria en Echinocereus waarvan sommige endemisch zijn 
op één bepaald eiland.

Literatuur:
"Discovering the Desert" door William G. McGinnies. The University of Arizona Press. Tucson, Arizona

Van Akenstraat 66, B 1850 Grimbergen

*  *

Aloë boiteaui en A loë an kab een sis, tw ee kleine A lo ë 's*
W. STERK

Nog een paar uit Malagasy (het eiland Madagascar) afkomstige soorten. 
Aloë boiteaui is in 1 939 door Boiteau gevonden in het zuid-oosten van het 
eiland, in de omgeving van Fort Dauphin. In 1 942 is deze soort door Guil- 
laumin beschreven. Een nadere vindplaats is niet aangegeven. De rozetten 
bestaan uit een tiental bladeren, die volgens de beschrijving 20 cm lang 
kunnen worden, maar bij mijn plant niet meer dan 1 5 cm halen. Ze zijn niet 
meer dan één tot anderhalve centimeter breed. Ze zijn matgroen met wat 
onduidelijke, overlangse strepen of vlekken. De randen zijn lichter, soms 
wat rosé, met kleine tandjes. Ze zijn glad, met een bijna vlakke bovenkant 
en een ronde bolle onderkant. Van onderuit worden stekken gevormd, 
waardoor ze goed te vermeerderen zijn.
De 1 5 cm lange bloemstengel draagt een tiental hangende 2,5 cm lange, 
karmijnrode bloemen. Ze zijn aan de basis licht gezwollen en komen aan de 
groengepunte toppen zelden helemaal open. Wel steken de meeldraden en 
de stempel uit de bijna gesloten bloemen naar buiten. Vooral door deze 
bloemen wijkt deze soort in zoveel opzichten van de andere kleine Mada- 
gascar-soorten af, dat het moeilijk is haar ergens bij in te delen.
Helaas is een groot aantal soorten die we in de boeken vinden, nergens 
meer levend aanwezig, zodat we er geen goed beeld meer van kunnen krij
gen.
In de handel of bij kwekerijen zult u deze merkwaardige plant waarschijnlijk 
niet vinden. Het wordt steeds minder lonend zeldzame of voor de massa- 
teelt minder geschikte soorten in cultuur te nemen. Het handelsassortiment 
omvat dan ook steeds minder soorten. Gelukkig zijn er nog beurzen, waar 
liefhebbers hun overschotten aanbieden. Helaas zien we zelfs daar steeds 
meer planten zonder naam. In de handel zijn de naamkaartjes vrijwel ver
dwenen of totaal onbetrouwbaar.
Een paar jaar geleden kreeg ik van Jan Linden in Hoensbroek een plantje 
waarbij de naam Aioe ankabeensis stond. Later zag ik deze soort onder de 
naam Aioe ankaboensis. Ik zag dit plantje ook in de hortus van de V.U. in 
Amsterdam. Ik kon de herkomst nagaan tot bij Van Donkelaar in Werken
dam, die mij vertelde dat het uit Engeland afkomstig was en dat hij er, net 
zo min als ik, een beschrijving, of de oorspronkelijke vindplaats van had 
kunnen achterhalen.

*  Aflevering 2 6  in de serie "Ben vetplantje voor het raam ".
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A. ankabeensis is dus nog een nomen nudum, een ongeldige naam. Dat is 
wel jammer, want het plantje hoort tot de kleine goed te kweken soorten, 
zowel voor de kas als voor in huis. De bloei valt evenals bij de vorige soort 
in het najaar, oktober of november.
Het plantje lijkt wat op de vorige soort, maar meer nog op de uit Transvaal 
afkomstige A. thompsoniae.
Het is een van onderuit spruitend plantje, dat stengels vormt van 8 cm 
hoog, met een twaalftal bladeren. Deze zijn 1 2 cm lang, soms iets langer 
en 1 cm breed, glanzend groen met enkele langwerpige, bijna witte vlek
ken. De randen zijn wat rood aangelopen en dragen kleine tandjes. De 1 8 
cm lange bloemstengel draagt ongeveer zestien bloemen. Deze zijn licht 
oranjerood aan de basis en daar iets opgezwollen. Ook de bloembuis is in 
het midden wat gezwollen. Naar de top toe gaat de kleur over naar licht
geel met een groene middenstreep. De tot 2 2 mm lange bloembuis is tot 
de helft gespleten.
Meeldraden en stamper zijn vrijwel even lang, zodat de stempel niet tussen 
de helmknoppen uitsteekt. De helmdraden zijn wit tot lichtgeel. Tot nu toe 
heb ik er geen vruchten op gezien.
Als een van de lezers iets meer van deze soort weet, zou ik het graag ho
ren.
Op de kaart van Madagascar vond ik een plaats Ankazobe, ongeveer in het 
midden van het eiland. Het lijkt mij mogelijk dat deze plaatsnaam iets met 
de naam van dit plantje te maken heeft.
Ik kweek deze plantjes in potgrond met wat extra grof zand en wat klei.

Literatuur:
A.B Pullen Aloë thompsoniae, Succulenta 1985: 88

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond

109



W aar is de I.O .S . mee bezig?

R. BREGMAN

De I.O.S. (international organization for succulent plant study) is een orga
nisatie die zich ten doel stelt de studie van succulente planten te bevorde
ren. Hiervan zijn een aantal prominente botanici en andere specialisten op 
het gebied van cactussen en andere succulenten lid. Deze mensen komen 
een keer per 2 jaar bij elkaar. In 1 984 heeft men het plan opgevat om de 
hele cactusfamilie opnieuw systematisch te bewerken omdat de nomencla- 
torische chaos wel erg groot begon te worden. Hun gedachten werden in 
1 986 gepubliceerd in ''Bradleya'', het jaarboek van de Britse succulenten
vereniging. Het komt er in het kort op neer dat de I.O.S. voorstelt om de 
Cactaceae te verdelen in 85 geslachten in plaats van de meer dan 200 
volgens de indeling van Backeberg. Dit heeft o.a. tot gevolg dat geslachten 
als Notocactus, Lobivia, Matucana, Trichocereus, Sulcorebutia en vele 
andere ingeburgerde geslachtsnamen zouden moeten verdwijnen. Dit arti
kel spreekt nadrukkelijk van een voorlopige indeling, een concept van gene
ra zoals dit in de ogen van de I.O.S.-leden wenselijk is. Verder onderzoek is 
dus noodzakelijk om tot een definitieve nieuwe indeling te komen. 
Afgezien van het feit dat de werkwijze van de I.O.S. op z'n zachtst gezegd 
weinig wetenschappelijk genoemd kan worden (men moest zijn hand 
opsteken als men het met de handhaving van een geslacht eens was!!), 
heeft het bewuste artikel in ''Bradleya'' al het nodige stof doen opwaaien, 
vooral in de hoek van de Lobivia- en Sulcorebutia-liefhebbers.
Op zichzelf is het doel van de I.O.S. best zinvol: het is inderdaad hard no
dig om orde in de chaos te scheppen en een aantal van de Backeberg- en 
Ritter-geslachten naar het rijk der synoniemen te verwijzen, maar dat moet 
dan wel op een taxonomisch verantwoorde wijze gebeuren. Men moet wel 
goed beslagen ten ijs komen om bijvoorbeeld geslachten als Lobivia en No
tocactus te laten opgaan in resp. Echinopsis en Parodia 
Maar wat lees ik in Bradleya 1 987? De heren Hunt en Taylor brengen hier
in o.a. vele Notocactus-soorten over naar Parodia, Sulcorebutia-soorten 
naar Rebutia en Lobivia-soorten naar Echinopsis. Ik dacht dat het artikel uit 
1986 een soort richtlijn was voor de toekomstige taxonomische studies 
zoals monografieën, maar deze heren gaan hieraan voorbij en produceren 
nu al tientallen nieuwe combinaties zonder gedegen onderzoek. Dit laatste 
moet ik wel concluderen als ik lees dat de type-soort van Loxanthocereus 
(L. acanthurus) bij Cleistocactus wordt ondergebracht terwijl men L. 
acanthurus in het artikel uit 1 986 in het geslacht Haageocereus plaatste. 
Ook het onderbrengen van de oude geslachten Echinomastus, Toumeya 
en Ancistrocactus  in een groot geslacht Sclerocactus slaat nergens op. 
Nee, geef mij dan maar de werkwijze van Prof. Anderson (o.a. revisies van 
Neolloydia en Thelocactus). Men kan het er niet mee eens zijn (b.v Ha- 
matocactus setispinus bij Thelocactus voegen) maar het is tenminste 
goed gefundeerd onderzoek.
Ik kan de nieuwe combinaties van Hunt en Taylor niet anders kwalificeren 
dan een wel heel goedkope manier om je naam aan een plantensoort te 
verbinden. Op deze wijze vergroot men de nomenclatorische chaos in 
plaats van deze te verminderen.

Sikkelstraat 48, 1097 ZG Amsterdam
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N IEU W B ESC H R IJV IN G

Notocactus scopa var. xicoi Abraham var. nov.,
een nieuwe, Braziliaanse «variëteit van Notocactus scopa

WOLF-RAINER ABRAHAM

Corpus solitarium ad 1 1 cm diametitur et ad 60 cm longum est tumque fistuliformiter curva
tum est et basi in terra iacet; epidermis glauca est.
Costae 21 -28 (ratio medialis arithmetica 26 plantarum 23 est) planae, ad 4 mm altae, ad per
pendiculum vel aliquo tortae decurrunt.
Areolae novae maxime lanatae sunt, rotundae, 3 mm diametientes et 3-5 mm inter se distan
tes; inter areolas demersiones ad 1 mm altae sunt; lana areolarum aetate tarde modo amittitur. 
Spinae albae marginales 20-25, 4-6 mm longae, rectae et in latera radiantes, spinis marginali
bus areolarum vicinarum inter se tangentibus et texentibus; 8-1 0 (plerumque 8) centrales, 1 0- 
1 7 mm longae, rubrae ad fuligineae, rectae, pungentes quarum une paene semper ad perpen
diculum distat ceteris eam circumdantibus et oblique in altitudinem marginalium stantibus; raro 
haec spina una non perspicue discerni potest tumque oblique sursum directa est, sed hoc in 5 
de 1 00 plantis examinatis tantum accidit.
Flos 30 mm longus et 35-40 mm latus est; pericarpellum lana brunnea, qua sursum magis fu
liginea est obtectum est; bracteola omnino lana occultantur et 2-3 saetas albas, ad 1 0 mm lon
gas gerunt; folia perianthii sulphurea ad flava, lanceolata, 5 mm lata, 1 5-20 mm longa, obtu
sa acumine non hamato insito; stamina flava, usque ad 2 mm sub margine inserta, nectario 
praesente; pistillum rubrum 20 mm longum, stylus canaliculatus 1 8 mm longus est; stigmata 
ad 9 eodem colore ut stylus 2-3 mm longa sunt et moderate varicantur; flores steriles sunt. 
Fructus omnino lana et saetis pericarpelli obtectus ad 8 mm longus et 5 mm latus est, mature
scens siccatur tumque parte tertia inferiore ad libram aperitur.
Semina 0,7 mm longa et 0,7 mm lata, 1 000  grana 1 77,6 mg pendunt; testa nigra, obsolete 
nitida cellulis ovalibus ad rotundis concameratis et foveolis punctatis instructa est; micropyle ut 
nucamen clarum discerni potest; umbillicus nucamen perspicuum eminens est; strophiola 
cremeo-ferruginea est.
Habitat: in sole pleno in clivo praecipiti in orientem verso in civitate Pedras Altas, Rio Grande do 
Sul, Brasilia, in altitudine 200 m una cum Notocacto mammuloso (Lem.) Berger ex Backeberg, 
Notocacto arechavaletai (Speg.) Herter et specie Wigginsiae. Substrato stationis pH 5,2 est. 
Holotypus depositus in Succulentario Universitatis Coloniae Agrippinae cum statione accurata 
sub numero WRA 332.

Beschrijving
Lichaam enkelvoudig, tot 1 1 cm diameter en tot 60 cm lang, dan pijpvor- 
mig gekromd en met de basis op de aarde liggend; epidermis blauwgroen. 
Ribben 21-28 met een rekenkundig gemiddelde over 26 planten van 23 
ribben; ribben vlak, ongeveer 4 mm hoog, recht tot licht gedraaid.
Areolen in de nieuwgroei sterk met wol bedekt, rond, 3 mm in diameter, 3- 
5 mm van elkaar verwijderd; de areoolwol verdwijnt slechts langzaam met 
de tijd. Tussen de areolen is de rib ongeveer 1 mm ingezonken.
Dorens: Ongeveer 20-25 witte randdorens, 4-6 mm lang, recht, stralend 
zijwaarts gericht, daarbij de dorens van de nabijgelegen areolen rakend en 
overlappend; 8-10 (meestal 8) middendorens, 10-17 mm lang, roodbruin 
tot zwartbruin, recht, stekend; een van de middendorens is bijna altijd 
loodrecht afstaand, waarbij de andere middendorens dan in een krans 
schuin afstaand er omheen staan. Af en toe is de centrale middendoren niet 
duidelijk te herkennen; hij staat dan schuin omhoog gericht. Dit is echter 
maar bij 5% van de onderzochte planten het geval.
Bloem 30 mm lang, 35-40 mm breed, vruchtbeginsel bedekt met bruine 
wol, die naar boven toe meer donkergrijs is; bracteolen volledig onder de 
wol verborgen en bezet met 2-3 witte, tot 1 0 mm lange borstelharen; 
bloembladeren zwavelgeel tot geel, lancetvormig, 5 mm breed, 1 5-20 mm 
lang, stomp met klein puntje dat niet gehaakt is; meeldraden geel, ingeplant 
tot 2 mm onder de zoom; nektarkamer aanwezig; stamper rood, 20 mm



lang waarvan 2 mm betrekking hebben op de stempel, gegroefd; stempel 
dezelfde kleur als de stamper, met ongeveer 9 stempellobben, 2-3 mm 
lang, weinig gespreid. Zelfsteriel.
Vrucht volledig bedekt met wol en borstelharen, tot 8 mm lang en 5 mm 
breed, bij rijpheid verdrogend en zich dan in het onderste derde deel hori
zontaal openend.
Zaad 0,7 mm lang en breed, 1 000 korrels wegen 1 77,6 mg, testa zwart, 
matglanzend, testacellen ovaal tot rond, bolvormig, met putjes; micropyle 
in een duidelijk herkenbare punt, umbilicus kleiner maar met een duidelijke 
verhoging.
Strophiola crème-roestkleurig.
Habitat: de planten groeien in de volle zon op een naar het oosten gerichte, 
steile helling bij Pedras Altas, Rio Grande do Sul, Brazilië, op 200 m boven 
zeeniveau. Ze groeien sympatrisch met Notocactus mammulosus (Lem.) 
Berg. ex Backbg., Notocactus arechavaletai (Speg.) Herter en een Wiggin- 
sia spec. De pH van het substraat is ongeveer 5,2.
Het holotype werd onder het nummer WRA 332 gedeponeerd in het Herba
rium van de Universiteit van Keulen te zamen met de exacte groeiplaats.

Deze variëteit van Notocactus scopa werd door een kennis van Francisco 
Stockinger (Porto Alegre, RGdS) gevonden toen hij op zoek was naar een 
estancia (boerderij). Daar hij de interesse van Stockinger voor cactussen 
kende, nam hij enkele planten voor hem mee. Later ging Stockinger er zelf 
heen en verzamelde de planten onder zijn nummer FS 310. In 1 985 be
zochten Ari Nilson (Porto Alegre) en auteur dezes de groeiplaats. Als resul
taat van het onderzoek ter plekke en aansluitende bestudering thuis is hier 
de beschrijving gegeven, waarbij in de naam Francisco Stockinger geëerd is. 
De naam ''x ico i'' is afgeleid van de bijnaam van Stockinger, Xico. Met deze 
vernoeming wil ik tegelijk Francisco Stockinger bedanken voor al zijn hulp op 
onze gezamenlijke reis in 1 985/86 zonder welke deze reis op die manier 
niet mogelijk zou zijn geweest.
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De variëteit onderscheidt zich van het type voornamelijk door het verhoogde 
aantal middendorens, waardoor de planten een roodbruin uiterlijk krijgen. 
Dit is des te opvallender op de natuurlijke groeiplaats, omdat daar zoals bij 
alle variëteiten van Notocactus scopa, de areoolwol sterk gereduceerd is. 
Verdere verschillen zijn het geringere aantal randdorens, het lagere aantal 
ribben en het iets grotere plantelichaam. De verschillen zijn naast elkaar in 
een tabel gezet.
De verzorging is gelijk aan die van de type-variëteit: een droge overwintering 
bij minimaal 5°C , normaal water in de zomer, een licht zuur, goed doorla
tend substraat. Bloeitijd mei-juni.

Tabel
Vergelijkingstabel tussen Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg 
var. scopa en N. scopa var. xicoi Abraham.

var. scopa var. xicoi
Lichaam meestal enkelvoudig enkelvoudig

tot 50 cm lang, tot 60 cm lang,
8-1 0 cm diameter 7-1 1 cm diameter

Epidermis groen tot donkergroen donkergroen tot blauwgroen
Ribben 30-35  (Krainz) 21-251-28)

gemiddeld 2 7 * 23
Randdorens tot 40 ongeveer 20-25
Middendorens 3-4 8-10

alle even lang alle even lang
roodachtig tot zwartachtig roodbruin

Bloemen 4 cm breed 4 cm breed
petalen zwavelgeel zwavelgeel tot geel
stamper rood rood
stempel rood rood
receptacu-
lumwol

bruin bruin

'  In 1982 kon N. scopa var. scopa op de groeiplaatsen bij Piriapolis (WRA 1), Maldonado 
(WRA 1 7) en Minas (WRA 1 60) bestudeerd worden. De 1 00 onderzochte planten hadden 
een ribbenaantal van 23 tot 30 met een gemiddelde van 27.

B eschre ib ung
Körper solitar, bis 1 1 cm Durchmesser und bis zu 60 cm lang, dann pfeifenförmig gekrümmt 
und mit der Basis auf der Erde liegend. Epidermis blaugrün; 21-28 Rippen, arithmetisches Mit- 
tel aus 26 Pflanzen 23 Rippen; Rippen flach, etwa 4 mm hoch, gerade bis leicht gedreht ver- 
laufend. Zwischen den Areolen befinden sich etwa 1 mm tiefe Einbuchtungen; die Areolen sind 
im Neutrieb stark bewollt, rund, 3 mm Durchmesser, 3-5 mm von einander entfernt. Die Areo- 
lenwolle verliert sich im Alter nur langsam. Dornen: Etwa 20-25 weiSe Randdornen, 4-6 mm 
lang, gerade und seitlich strahlend, wobei sich die Randdornen benachbarter Areolen berühren 
und überschneiden; 8-10, meist 8 Mitteldornen, 10-17 mm lang, rot- bis schwarzbraun ge- 
farbt, gerade, stechend; einer der Mitteldornen steht fast immer senkrecht, wahrend die ande
ren Mitteldornen ihm im Kreis umgeben und schrag zur Ebene der Randdornen stehen. Verein- 
zelt ist der zentral stehende Mitteldorn nicht klar zu erkennen und weist dann schrag nach oben. 
Dies ist aber nur bei etwa 5% der untersuchten Pflanzen der Fall. Blüte: 30 mm lang, 35-40 
mm breit, Fruchtknoten eingehüllt in braune Wolle, die oben mehr dunkelgrau ist; Bracteolen 
völlig unter der Wolle verborgen und 2-3 weifte, bis 1 0 mm lange Borsten tragend; Blütenblat- 
ter schwefelgelb bis gelb, lanzettförmig, 5 mm breit, 1 5-20 mm lang, stumpf mit aufgesetzter 
Spitze, die nicht gehakt ist; Staubblatter gelb, Insertionen bis 2 mm unter dem Saum, Nektar- 
rinne vorhanden; Stempel rot, 20 mm lang, davon entfallen 2 mm auf die Narbe, gerillt; Narbe 
gleichgefarbt wie der Griffel, mit etwa 9 Narbenasten, 2-3 mm lang, maftig spreizend. 
Selbststeril.



Frucht völlig in die Wolle und die Borsten des Fruchtknotens eingehüllt, bis 8 mm lang und 5 
mm breit, bei der Reife vertrocknend und dann im unteren Drittel horizontal öffnend. Samen 
0,7 mm lang, 0,7 mm breit, 1 000-Korn-Gewicht: 177,6 mg, Testa schwarz, matt glanzend, 
Testazellen oval bis rund, gewölbt, grubig punktiert; Mikropyle als deutlicher Zapten erkennbar; 
Umbilicus kleiner, deutlich vorgewölbter Zapten. Strophiola creme-rostfarbig. Die Pflanzen 
wachsen in voller Sonne an einem nach Osten weisenden, steilen Hang in der Gemeinde Pedras 
Altas, Rio Grande do Sul, Brasilien, in 200 m Seehöhe zusammen mit Notocactus mammulo- 
sus (Lem.) Berger ex Backeberg, Notocactus arechavaletai (Speg.) Herter und einer Wigginsia 
sp. Der pH-Wert des Substrates am Standort liegt bei 5,2. Der Holotypus wurde unter der 
Nummer WRA 332 im Herbarium der Universitat Köln hinterlegt zusammen mit dem genauen 
Fundort. Feldnummern: FS 310, WRA 332.

Ik wil de heer J. Theunissen bedanken voor het maken van de Latijnse diagnose en mijn reisgezellen Francisco Stockinger en 
Ari Nilson voor hun hulp en inzet tijdens onze gezamelijke reis.

Randweg 2, D 31 71 Hillerse

Vert.: Ludwig Bercht

M elocactus pruinosus Werdermann 1 934  - Een vergeten 
soort herondekt!

PIERRE J. BRAUN

Deze soort, die meer dan een halve eeuw geleden werd beschreven, gold 
tot op heden als niet meer te vinden; ook Buining en Horst konden de soort 
ondanks intensief zoeken niet terugvinden (Buining 1 974). Het is echter ze
ker dat een van de thans bekende blauw berijpte soorten uit het centrale 
deel van Bahia/Brazilië tot de enge verwantschap van Melocactus pruino
sus behoort. In aanmerking komen in eerste aanleg M. azureus Buin. & 
Bred., M. warasii Pereira & Bueneker, M. krainzianus Buin. & Bred., M. 
glaucescens Buin. & Bred., M. zehntneri (Br. & R.) Werd., M. axiniphorus 
Buin. & Bred., M. concinnus Buin. & Bred. en M. robustispinus Buin. & 
Bred. De laatstgenoemde Melocactus groeit in het grensgebied met Minas 
Gerais tot in het noordelijke gedeelte van die staat en voldoet nauwelijks aan 
de beschrijving van M. pruinosus. Ook M. azureus, M. krainzianus en M. 
warasii hebben nauwelijks iets gemeen met de beschrijving van M. pruino
sus.
Een taxon dat dicht bij de vindplaats van M. pruinosus (bij Ventura) gevon
den werd, is M. spec. HU 51 5, een plant uit de verwantschapsgroep van 
M. zehntneri. Werdermann zal deze plant evenwel niet bedoeld hebben, 
want hij kende M. zehntneri. Ten eerste gaf hij in 1 933 een afbeelding van 
een plant uit de verwantschap van M. zehntneri en ten tweede schrijft hij bij 
de publikatie van M. horridus Werd. 1 934 : "De soort groeit dikwijls te za- 
men met Melocactus zehntneri (Br. & R.) Werd. comb. nov. .. .”  (p. 228). 
De bewering van Ritter, dat Werdermann M. zehntneri niet gekend heeft 
(Ritter 1979), is derhalve fout.
Sinds kort kennen we Melocactus spec. HU 635, die ten noordnoordwesten 
van Ventura gevonden werd. Helaas heeft Werdermann geen exacte vind
plaats opgegeven, zodat niet uitgegaan kan worden van de identiteit van 
een groeiplaats. Uit een vergelijking van de beide beschrijvingen blijkt echter 
snel dat het hier dezelfde soort betreft (zie tabel).
Na verschillende studiereizen in Brazilië (1 979-1 987) ben ik er thans van 
overtuigd, dat ook M. glaucescens zonder twijfel behoort tot M. pruinosus.
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TABEL
Vergelijking tussen Melocactus glaucescens Buin. & Bred., Melocactus prui
nosus Werd. en Melocactus spec. HU 635.

Kenmerk M. glaucescens1 M. HU 6 3 5 2 M. pruinosus3

plant enkel, ± bolvormig idem idem
hoogte tot 1 4 cm 1 0 cm 10-12 cm
breedte tot 1 4 cm 1 1 -1 4 cm 11-14 cm
kleur

cephalium
grijsgroen/blauw idem idem

breedte tot 7 cm idem idem
hoogte tot 2,5 cm idem afgeplat
wol kort, crèmewit idem idem
borstels bijna geen middelmatig veel

ribben 8-1 4 8 (-9) 9-10
bovenkant scherp idem idem
hoogte tot 3 cm idem idem
basis
bijlvormig ver
hoogd tussen de

afgeplat idem, tot 4 cm afgeplat

areolen ja ia ja
lengtegroeven gegolfd idem idem

areolen rond rond ?
diameter tot 4 mm 5-7 mm ?
wol eerst crèmewit, 

later grijs, vervol
gens kaal

idem idem

afstand 1 ,0 -1 ,8'Cm idem 1,5 (-2) cm
dorens grijs, donkere punt idem idem, punt ?

in nieuwgroei eerst roodbruin idem idem
vorm priemend idem idem
randdorens 7, 5 daarvan groter idem 5-9, 5-6 groter
lengte onderste tot 25 mm tot 28 mm tot 30 mm
lengte andere korter, bovenste korter, bovenste korter, bovenste

tot 1 1 mm 11-17 mm 1 0 mm
inplanting radiaal idem idem
teruggebogen ja ja ja
middendoren 1 1 0-1
lengte tot 1 5 mm 1 7-20 mm tot 20 mm
basis verdikt idem (glauc.) onbekend

bloem zie originele 
beschrijving

idem (glauc.) onbekend

vrucht knotsvormig knotsvormig onbekend
lengte tot 1 2 mm 1 7-20 mm
breedte tot 6 mm idem
doorsnede rond idem
kleur roodachtig roodachtig
schubjes neen enkele

zaad zwart zwart onbekend
lengte 1,0-1,3 mm idem
breedte 0,8-0 ,9  mm idem
vorm bol- tot helmvormig idem

habitat Brazilië, Bahia, Brazilië, Bahia, Brazilië, Bahia,
ten westen van ten NNO van Ventura, ten
Morro de Chapeu, Morro de Cha- oosten van
op zandsteen peu, ten NNW 

van Ventura, op 
zandsteen

Morro de Cha
peu, op zand
steen

1 Gegevens naar Buining (HU 21 9) en Braun (HU 21 9 en Br. 63)
2 Gegevens naar Braun (HU 635)
3 Gegevens naar Werdermann



Melocactus glaucescens Br 63 op de groeiplaats 

Melocactus spec HU 635
Foto's van de schrijver
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De verschillen tussen M. glaucescens en M. spec. HU 6 3 5  zijn slechts ten- 
dentiëel en van geringe betekenis. Afwijkend zijn slechts de kenmerken 
"aanta l r ibben" en "cepha lium borste ls". Buining (1 9 7 2 ) geeft voor M. 
glaucescens 1 1 ribben aan, maar in de afbeelding van een plant bij de 
nieuwbeschrijving kan men al meer ribben tellen. De afbeeldingen van Braun 
(1 9 8 0 ), Heimen en Paul (1 9 8 4 ) en Hovens (in Eerkens 1 9 8 4 ) bevestigen 
het hogere aantal ribben. Buining (1 9 7 4 , en in Backeberg 1 9 7 6 ) toont ech
ter ook een plant met maar 8 ribben! Eigen waarnemingen op diverse groei
plaatsen geven een variatie van 8 to t 1 4 ribben. Melocactus HU 6 3 5  bezit 
meestal 8 ribben, bij uitzondering 9, maar dat ligt dan nog binnen de varia
tiebreedte van M. glaucescens.
Het cephalium van M. glaucescens is opvallend w it en draagt bijna geen 
borstels. Normaliter bezit M. glaucescens m inder dan 20  borstels per ce- 
phaliumareool. Bij M. spec. HU 6 3 5  te lt men steeds iets meer dan 20  
borstels per areool (gemiddeld 25). W erdermanns omschrijving "perm ultis  
se tis" is in d it opzicht helaas nauwelijks ju ist te interpreteren.
Ondanks deze geringe verschillen kunnen we dus vaststellen, dat M elocac
tus HU 6 3 5  gezien de groeiplaatsen en de kenmerken de verdwenen M. 
pruinosus is; het gevolg is dat M. glaucescens als conspecifiek aangeduid 
moet worden en daarmee als synoniem van M. pruinosus beschouwd moet 
worden.
In d it verband lijkt het zinvol een blik te werpen op M elocactus  concinnus  
Bruin. & Bred. Het verspreidingsgebied is relatief groot en overlapt volgens 
de huidige kennis dat van M. pruinosus/glaucescens. Zowel gezien het plan- 
telichaam als ook de generatieve organen zijn beide taxa nauw verwant met 
elkaar. Het zou daarom zinvol kunnen zijn M. concinnus de rangorde van va
riëteit te geven.

Melocactus pruinosus Werdermann
in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 12: 228-229, 1934,
Type: Werdermann 3285 (B, tijdens de 2e wereldoorlog verloren gegaan en niet meer terugge
vonden).

Backeberg, C.: Die Cactaceae IV (pag. 2587-2588), VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 
1960.
Buining, A.F.H.: Melocactus in Brazil, in Cact. Succ. Journ. US XLVII5): 206-21 2,1 974. 
Taylor, N.P.: Notes on the genus Melocactus (1): E. Brazil, in Cact. Succ. Journ. GB 42(3): 
63-70, 1 980.
Ritter, F.: Kakteen in Südamerika I, Spangenberg 1979.

Waarschijnlijk identiek: Melocactus spec. HU 635, in Uebelmann, W. & Braun, P.: 25 Jahre 
HU, Flora-Buchhandel, Titisee-Neustadt 1 984 (materiaal gedeponeerd onder ZSS 58-TP-84, 
ZSS 58-AA-60).

Synoniem: Melocactus glaucescens Buining et Brederoo, in Cact. Succ. Journ. US 44(4): 
1 59-161, met. afb., 1 972, type: HU 21 9 (U).

Braun, P.: Afb. Melocactus glaucescens, in Kakteen/Sukkulenten 15(3): 77, 1980. 
Buining, A.F.H.: Afb. M. glaucescens, in Succulenta 53: 64, 66, 1 974; Afb. M. glauce
scens, in Backeberg, C.: Das Kakteenlexikon, 3e editie, Fischer Verlag, Stuttgart 1 976 Afb. 
492.
Diers, L. & Buining, A.F.H.: REM-Afb. M. glaucescens, in Kakt. and. Sukk. 25(1): 4, Afb. 
5, 6, 7; 1.c .(2): 29, Afb. 1 1 ,1  974.
Heimen, G. & Paul, R.: Afb. M. glaucescens, in Kakt. and. Sukk. 35(2): 41, 1984. 
Hovens, J.: Afb. M. glaucescens, in Eerkens, G., Succulenta 63(1): 17, 1 984.
Wirth, A.: Afb. M. glaucescens, in Kakteen und andere Sukkulenten - Kalendar, Blad juli, 
Verlag Steinhart, Titisee-Neustadt 1 983.

Hauptstr. 83, D 5020 Frechen 1

Vertaling: L. Bercht
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Gym nocalycium  Pfeiff

PETER MANSFELD

G ymnocalycium 
uruguayense

In 1 845 stelde de Duitse arts en cactoloog L. Pfeiffer het geslacht Gymno
calycium op voor een aantal soorten die tot dan toe in het "verzamel- 
geslacht" Echinocactus ondergebracht waren.
De soorten van het geslacht Gymnocalycium hebben als kenmerk de naak
te (= zonder beharing of bedoorning) bloemen met duidelijke schubben op 
de bloembuis. Deze kenmerken liggen ook ten grondslag aan de naam: 
gymnos = naakt en calyx = buis.
Dit grootste Zuidamerikaanse geslacht van bolcactussen met rond 100 
soorten is bij ons zeer geliefd, ook bij de vele vensterbankkwekers. Bijna alle 
Gymno's zijn probleemloze planten die gemakkelijk in bloei komen. In de 
zomer lusten deze planten een aardig slokje water.
Droge overwintering bij temperaturen boven de 4°C is voor de meeste 
soorten toereikend om het volgende jaar weer van de planten te kunnen 
genieten.
De afgebeelde plant is Gymnocalycium uruguayense (Ar.) Br. & R.( een 
soort die voorkomt in Uruguay, o.a. in de omgeving van Montevideo. De 
meeste planten van deze soort bloeien met een groenachtig tot citroengele 
bloem maar er zijn ook rosebloeiende en zelfs bijna roodbloeiende exempla
ren aangetroffen.
Een uitstekende plant voor elke rechtgeaarde cactusliefhebber, zowel be
ginner als gevorderde.
Hansa 1, DDR 2500 Rostock 

Vert.: Ludwig Bercht
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TIJDSCHRIFTEN

Kaktusy/Sukulenty, jaargang 7 (1986)
Nr. 1 Lux en Stanik komen tot de slotsom dat in Mexico slechts twee Echinomastus-soorlen 
groeien: E. unguispinus en E. durangensis en hun variëteiten. Met korte notities bij een plaatje 
worden voorgesteld: Neoporteria nidus, Echinofossulocactus obvallatus, Trichocereus schic- 
kendantzii, Graptopetalum filiferum, Crassula perforata en Senecio haworthii. Sykora geeft 
waardevolle tips voor de verzorging van Tillandsia's. Matis gaat in op de cultuur en vermeerde
ring van Tylecodon reticulatus. In de negende aflevering over Euphorbia houden Matis en 
Vrskovy zich deze keer bezig met het complex E. clava/E. loricata met daarbij E. bupleurifolia. 
Cactussen als geneesmiddel heeft Prihoda tot onderwerp gekozen.
Nr. 2. Hertus stelt Matucana ritteri in woord en beeld voor. In het tweede deel over Echino- 
mastus gaan Lux en Stanik in op de soorten die in het zuiden van de V.S. en het aangrenzende 
deel van Mexico groeien. Matis bespreekt Tacitus bellus. Sykora sluit zijn cultuuraanwijzingen 
voor Tillandsia’s af en geeft tot slot een lijst van soorten die goed te zamen met cactussen ge
houden kunnen worden. De kort voorgestelde soorten zijn deze keer: Echinocereus viridiflo- 
rus var. davisii, Cyphostemma bainesii, Monadenium guentheri en Aloë marlothi. Hladky 
schrijft in zijn artikel over cristaten dat hij noch in een pathologische achtergrond noch in virussen 
als oorzaak van dit verschijnsel gelooft.
Balogh stelt Haemanthus albiflos voor en Holec gaat in op de kieming van de zaden ervan. Het 
thema van het artikel van Vrskovy is verlorengegane Melocactussen: M. neryi, M. rues tiien M. 
horridus.
Nr. 3. Klikar beschrijft Delosperma pruinosum Zachar stelt Encephalocarpus strobiliformis 
voor. Sedivy beschouwt Escobaria laredoi in vergelijking met£. rigida Hegewald wijdteen stuk
je aan Jatropha podagrica De zes voorgestelde succulenten zijn deze keer: Crassula falcata, 
C. marginalis, Caralluma dummeri, Neochilenia napina var. spinosior, Pyrrhocactus horridus 
var. robustus en Frailea pygmaea var. phaeodisca Matis en Vrskovy behandelen het zaaien 
van Adansonia, Adenium, Anacampseros, Bowiea en Bursera. Baborek herdenkt ter gelegen
heid van de 1 00ste sterfdag Benedikt Roezel, de grootste plantenverzamelaar uit de 1 9e eeuw. 
Lux geeft aan dat Bhipsalis, Senecio en Sedum vrij goed geschikt zijn voor een succulenten
venster met iets minder licht. Balogh bericht over de plantententoonstelling "Flora Bratislava” . 
Lux stelt de succulentenverzameling in de Flevohof voor.
Nr. 4. Dit hele uitgebreide nummer is gewijd aan caudiciforme planten. Rowley geeft een grove 
indeling van de caudex-soorten. Matis en Vrskovy beschrijven de verzorging van een Pterodis- 
cus speciosus-import. De indeling van Caudex-planten volgens Newton, door hem in 1974 ge
publiceerd, wordt in vertaling weergegeven. In de 1 0e aflevering over Euphorbia's stellen Matis 
en Vrskovy de caudiciform groeiende E. cap-saintemariensis en haar verwanten voor. Zimmer- 
mann wijdt een thema aan Olifantsbomen uit de Sonora-woestijn: Pachycormus discolor, Bur
sera microphylla en B. hindsiana; hij geeft algemene beschrijvingen, de ecologische omstandig
heden ter plekke en hun verzorging. Forster stelt enkele Australische caudex-planten voor. Keen 
stelt vast dat na de herontdekking door Glass en Forster in 1 968 Calibanus hookeri zijn weg 
naar verzamelingen goed gevonden heeft. Hladky beschrijft de overvloedige bloei aan zijn Pa- 
chypodium succulentum. Matis en Vrskovy zetten uiteen hoe men Ipomoea holubii moet ver
zorgen. Beide auteurs behandelen ook de verzorging en vermeerdering van Pachypodium brevi- 
caule en P. baronii var. windsorii.

Josef Wan ie, Vert. Lu d wig Bercht

Epiphytes, jaargang 11 (1987)
Nr. 41 Op de voorkant prijkt een prachtige tekening van een Schlumbergera gemaakt door R. 
Booth. In dit nummer ook weer de beginnersrubriek waar leden vragen kunnen stellen aan R. Cal- 
lison. In een artikel, onsamenhangende notities genoemd, beschrijft F. Nunn enkele van zijn 
ervaringen/problemen. Het afvallen van leden van succulente planten wordt besproken door 
Prof. W. Dowdeswell. 'Living in Glasshouses' is een artikel van J. Whittaker. J. Jones schrijft 
over haar ervaringen en over haar verzameling epifytische cactussen. Selenicereus grandiflorus 
wordt d.m.v. een kleurenfoto voorgesteld. W. Tjaden wijdt zijn bijdrage aan de prijzen die 
Schlumbergera-cultivars kregen van de R.H.S. in de jaren 1974-1 977. Tenslotte zij nog opge
merkt dat de contributie omhoog is gegaan en voor Europa £ 4 .70 gaat bedragen.
Nr. 42 W. Tjaden geeft enkele aantekeningen over Schlumbergera G. Rowley schrijft over niet 
alledaagse epifytische cactussen waarbij een foto afgedrukt is van Ferocactus coloratus en een 
Opuntia spec., groeiend op een Fouquieria columnaris J. Horobin geeft de resultaten van een 
onderzoek onder de leden o.a. over hun interessegebied en het aantal leden per land. Verbazend 
is de wereldwijde verspreiding van die leden over 20 verschillende landen. A. Busby schrijft over 
de kweek van varens uit sporen én schrijft in een ander artikel over de kweek van varens in hang- 
potten. R. Callison heeft weer zijn vragen in de beginnersrubriek. J. Horobin schrijft over het 
bloeien van Epiphyllums
F. Süpplie



Asklepios (1987)
Nr. 39  Voor diegenen die de tweede Nederlandse Asclepiadaceae-dag gemist hebben is er in dit 
nummer de mogelijkheid om kennis te nemen van de lezing over Echidnopsis De redacteur van 
Asklepios is er in geslaagd om van 1 4 soorten een foto te vinden en deze bij het artikel af te beel
den. Paul Ellis gaat in op fotografische problemen. Basil Davidson en Ken Harold beschrijven elk 
een nieuwe hybride, Caralluma dummerix Caralluma gemugofana en Orbea prognata x Orbea 
verrucosa Geoff Hedgcock geeft enkele ideeën om een succulentenverzameling te catalogise
ren.
IMr. 40  Ingeleid door een herdruk van R. Marloth's artikel uit 1 932 geeft D. Court, schrijfster van 
de Succulent Flora of Southern Africa (1983) een bespreking van de zes soorten behorend tot 
het geslacht Fockea, in tegenstelling tot vele Stapelieae is bij dit geslacht geen wildgroei van na
men te bespeuren maar wel geeft zij zes synoniemen. Colin Walker vervolgt zijn literatuurbespre- 
king over Dischidia vergezeld van drie tekeningen, D. australis, D. chinghungensis en D. for- 
mosanum Rod Knowles gaat in op kleine, maar aantrekkelijke stinkers: Stapelia similis, S. 
kwebensis, S. longipedicellata en S. olivacea Geoff Hedgcock geeft een kort overzicht van alle 
soorten steenwol bruikbaar voor succulentencultuur. Dit nummer wordt afgesloten met een arti
kel van S.K. Chaturvedi over bestuiving en kieming van pollenkorrels bij Cynanchum 
canescens.
Nr. 41 Na enkele korte notities opent G. Powys met een excursieverslag over het noorden van 
Kenya. Zijn verhaal gaat vergezeld van enkele foto's van Echidnopsis angustiloba, E. radians, 
Caralluma cf. wissmannii en Huernia recondita Basil Diavatis stelt de Ethiopische Caralluma 
sacculata voor. Cyril Harp geeft zijn ideeën over de cultuur van Asclepiadaceae en tevens ook 
een artikel over het opkweken van deze planten uit zaad. Het laatst genoemde artikel is verluch
tigd met unieke tekeningen van Ken Harold (zaden en kiemplanten). De gebruikelijke literatuur- 
bespreking van Colin Walker is ditmaal voorzien van vele foto's van Caralluma europaea en C. 
hexagona, dit naar aanleiding van een artikel van Peter Bruyns in Bradleya. Tenslotte geeft M.B. 
Bayer een verslag van de hybridisatie-experimenten met Duvalia, uitgevoerd in de Karroo Gar- 
dens; hierdoor zijn de relaties tussen de soorten onderling duidelijker komen te liggen.

Xerophyte, jaargang 9 (1987)
Nr. 1 Met enige spijt laat de redacteur van dit blad weten dat dit nummer het begin van de 
laatste jaargang zal zijn. Hiermee komt een einde aan een voor niet botanisch geschoolden goed 
leesbaar blad. Ook in dit nummer zijn weer enkele artikelen opgenomen over de vele manieren 
waarop liefhebbers succulenten kweken. Kevin Mann geeft een kort overzicht van "variegata"- 
vormen. Tenslotte geven de binnenpagina's weer enkele foto's, ditmaal van Kalanchoe marmo
rata, Sempervivum 'King George', Sedum suaveolens en Euphorbia squarrosa

C. Boete

Aloe, Q uarterly N ew sle tte r o f the Cactus and Succu lent Society o f Z im babw e (1987)
Nr. 62  Naast veel verenigingsinformatie wordt een overzicht gegeven van de succulente flora 
van Noordwest-Zimbabwe. In een korte bijdrage wordt aandacht geschonken aan Cycaden. 
Nr. 63 -64  Uitvoerige informatie over het International Succulent Plant Congress in Zimbabwe 
en het XXe IOS-congres dat hiermee geïntegreerd wordt. Ter gelegenheid hiervan zullen de Zim- 
babwese posterijen een serie postzegels uitbrengen. Lindesay bericht over het "kunstmatig”  
bestuiven van palmen door de introductie van een bepaald insect.

Ludwig Bercht
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

Meer dan eens heb ik gewezen op het nut van kontakten met andere liefheb
bers. Ergens had ik het over een gezamenlijk busreisje naar één of andere 
kweker/handelaar en over de ervaringen, die men opdoet bij het zogenaam
de "kasjekijken". Buiten het afdelingsverband bestaan er ook interessante 
mogelijkheden tot het uitwisselen van ervaringen. In de eerste plaats wil ik 
mijn lezers opwekken tot het bezoeken van een Algemene Vergadering van 
"Succulenta", zoals die tweemaal per jaar wordt gehouden. Dan maakt u 
eens kennis met het bestuur en u zult bemerken, hoeveel werk op organisa
torisch gebied door de leden van ons bestuur wordt verzet. Nu hoop ik, dat 
u niet allen tegelijk het besluit neemt, de volgende A.V. te bezoeken, want 
de zaal is echt niet groot genoeg om 3000 leden een plaats te geven. Van 
iedere afdeling bezoekt echter één daartoe aangewezen afgevaardigde deze 
vergadering en als u hiervoor interesse hebt, kunt u met hem/haar een af
spraak maken om gezamenlijk eens een A.V. te bezoeken. U bent hartelijk 
welkom.
Met veel genoegen bezoek ik ook min of meer regelmatig de E.L.K. in Hout
halen (België). Voor de niet-ingewijde als toelichting, dat E.L.K. staat voor 
Europese Landen Konferentie. Vroeger spraken we over de 3LK, daar toen 
vrijwel uitsluitend Belgen, Duitsers en Nederlanders in een weekeinde in 
september van ieder jaar bijeenkwamen. Gaandeweg ontmoette ik er ook 
Engelsen, Fransen, Zwitsers en Italianen, zodat dit gebeuren inderdaad is 
uitgegroeid tot een Europese aangelegenheid. Op zaterdagmiddag en - 
avond alsmede op zondagmorgen worden er dan spreekbeurten vervuld 
door de meest deskundige specialisten op ons interessegebied. Ik heb vele 
verhalen aangehoord van mensen, die hadden rondgezworven in de zuidelij
ke delen van Noord-Amerika en door vrijwel alle staten van Zuid-Amerika. 
Een en ander geschiedt in de landstaal van de spreker, al dan niet vergezeld 
van simultaan-vertalingen in andere talen. Op het eerste gezicht werkt dit 
negatief op iemand, die verschillende talen niet spreekt (dit geldt ook voor 
schrijver dezes), doch in de praktijk valt alles enorm mee. De strekking van 
het gesprokene kan men aan de hand van de dia's meestal wel goed volgen 
en een gedachtenuitwisseling met enkele woorden en veel gebaren kan erg 
amusant zijn.

Tenslotte wil ik hier nog iets vertellen over de vriendschappelijke betrekkin
gen, die wij —  zijnde de afdeling Groningen —  nu reeds gedurende meer 
dan twintig jaar onderhouden met de afdeling Bremen van de DKG (Deut
sche Kakteen Gesellschaft). In de even jaren komen deze Duitse liefhebbers 
bij ons op bezoek, in de oneven jaren trekken wij naar Bremen. De ontvan
gende vereniging stelt naar eigen inzicht en mogelijkheid een programma sa
men, dat dus telkens weer anders is. De taalbarrière speelt hierbij in het 
eerste uur van samenkomst nog een rol, doch aan het einde van het bezoek, 
bij het gezamenlijke diner is de stemming en verstandhouding opperbest. De 
belangstelling hiervoor is zo groot, dat wij verleden jaar een busje hebben 
gehuurd om met 28 belangstellenden de reis naar Bremen te kunnen uitvoe
ren.
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Plantportret van Ferocactus townsendianus Br. & R.

CARLA WOLTERS

Korte beschrijving van de plant die genoemd is naar Mr. Townsend, die 
o.a. in Mexico plantmateriaal verzamelde.

Lichaam: kort cylindervormig tot 40 cm hoog.
Ribben: ca. 1 6 met een spiralig tot golvend verloop.
Areolen: groot en vrij ver uiteen ingeplant op de ribben.
Randdorens: 3-4 cm lang met straalvormige stelling.
Middendorens: priemvormig, met dwarsrillen, grijs, waarvan 1 dominante haakdoren.
Bloem: 6 cm lang, groengeel met rosé keel.
Vrucht- en zaadgegevens ontbreken: zie tekst.
Voorkomen: Mexico, Baja California op het eiland San Josef.

Naast de type-variëteit onderscheidt men een var. santa-maria die grotere 
afmetingen aanneemt en aan de oevers van de Santa Maria Bay zijn thuis
haven heeft.

Na deze eerste kennismaking even iets over Ferocactussen in het alge
meen. Ferocactussen zijn dankzij hun kleurrijke en overwegend zware be- 
doorning en hun robuustheid aantrekkelijke planten. Toch vinden de soor
ten slechts weinig aftrek bij de al wat gevorderde liefhebber om maar niet 
te spreken over de insiders bij wie ze als verguisd te boek staan. Jammer, 
toch! De oorzaak moeten we zoeken in het feit dat het een ware gedulds- 
beproeving en plaatsberoving betekent vooraleer we de planten tot bloei 
kunnen bewegen. En juist de bloei is vaak de spil waar het om draait. Toch 
mag zo'n imposante vertegenwoordiger eigenlijk niet ontbreken in een ge
mengde collectie. De krachtige doornendracht ontlokt keer op keer ontzag 
bij leek en belangstellende bezoeker.
De kweek is tamelijk eenvoudig. Een mineraalrijk, zwak zuur (pH 5-6) 
substraat voldoet prima. In de groeiperiode matig vochtig houden op een 
zonnige plaats. Een tegen regen beschut plaatsje in de tuin doet wonderen, 
's Winters droog en niet te koel, zie verderop. Meer eisen stellen ze niet. 
Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat juist deze eenvou
dig te cultiveren species al vanaf het prille verzamelbegin in mijn collectie 
vertoeft.
Zoals eerder gesteld is de bloei vaak de ultieme uitdaging voor menig ver
zamelaar. Bloeibare exemplaren (vanaf een doorsnede van ca. 30 cm) van 
onderhavige species zullen dan ook ieder jaar opnieuw hun kanariegele, 
roodgevlamde bloemen tonen uit de kruin van de plant. Een lust voor het 
oog en de bekroning van jarenlange cultuur. Een alternatief om deze ge- 
duldskwestie (alsook natuurroof) te omzeilen is de verwerving van oogver
blindend fraaie exemplaren die uit zuidelijke regionen als de Canarische 
Eilanden geïmporteerd worden en zich hier moeiteloos laten acclimatiseren 
en meestal bloeirijp zijn. Met een geringe teruggang van de bedoorning 
moet evenwel rekening worden gehouden. Dit kan bij een doordachte, af
remmende kweekwijze binnen de perken van het aanvaardbare blijven. 
Terugkomend op de bloei: de knopontwikkeling volgt gestaag zodat we 
met spanning de anthese van de bloem kunnen volgen en afwachten. De 
bloei valt vrij laat in het seizoen. Mede daardoor zullen we genoodzaakt zijn 
het zonnigste plekje voor haar op te sporen in de kas (ofwel bijverlichting 
geven) wil men knopverlies vermijden.
Ferocactus townsendianus zal na geslaagde bestuiving grote, gelige, grof



Ferocactus townsendianus Foto van de schrijfster

beschubde vruchten vormen die een veelvoud aan zaden bevatten, die los
jes (zonder pulpa) in de deels holle vrucht besloten liggen. De opkweek uit 
zaad zal op de gebruikelijke wijze geen problemen opleveren, zij het dat de 
kieming wat vertraagd verloopt door de harde zaadhuid (beitsen biedt soe
laas?).
Is het desondanks, door plaatsgebrek b.v., niet mogelijk een dergelijke 
plant onder te brengen, laat dan uw (goedkeurende) blik eens vallen op 
b.v. F. fordii of F. rostii, die beide al vanaf 8 cm é kunnen bloeien. Onge
twijfeld een "m ust”  is de kleurrijke F. latispinus. Warm aanbevolen voor 
wat bedoorning en dus kleurafwisseling betreft, zeker in trieste winter
maanden zijn: F. acanthodes (rooddoornig), F. chrysacanthus (goudgeel 
bedoornd), F. glaucescens (goudgeel doornenkleed tegen blauwgroen li
chaam), F. gracilis (de "sierlijke” ), F. stainesii (rood tot geel bedoornd) en 
dies meer.
Al met al het kweken en verzorgen meer dan waard.
Tot slot nog een tip: houd ze 's winters vooral niet te koud, een tempera
tuur van 10-1 2°C bij een droge lucht voorkomt schimmelinfectie die volgt 
op honinguitstoot uit de zgn. "glandeldoornen" wat de plant voorgoed kan 
ontsieren. Deze zwarte schimmel laat zich nauwelijks verwijderen. Ook hier 
geldt "voorkomen is beter dan genezen".

v. Horneplein 1, 6019 BW Wessem



Mammillaria blossfeldiana

JOHN PILBEAM

Deze kleine Mammillaria uit de serie Ancistracanthae groeit in het noorde
lijke deel van Neder-Californië, Mexico. Ze blijft in de natuur meestal enkel
voudig met een hoogte en een breedte van ongeveer 2,5 cm. Vaak zit de 
plant ver weggezonken in de korrelige, granietbodem, volledig blootgesteld 
aan de zon, in kustgebieden met weinig andere vegetatie. In de natuur 
bloeit ze in de lente. Ze valt dan direct op door de helderrose petalen met 
witte randen, waarbij de bloem ook nog relatief groot is, 2 cm diameter. 
In cultuur vormt ze clusters met een diameter tot ± 1 5 cm, bestaande uit 
vele hoofdjes; tijdens de bloei is de plant met bloemen bedekt.
Er bestaan twee vormen. Op de afbeelding wordt de typische vorm ge
toond, platblijvend en sterk spruitend, met een tendens naar vrijwel witte 
randdoorns. De andere vorm wordt groter, is meer gelig bedoornd en bezit 
minder spruitneiging. Deze laatste vorm groeit meer landinwaarts en is be
kend als M. blossfeldiana var. shurllana
Voor een succesvolle cultuur dient men niet te vaak te verpotten en niet 
overvloedig water te geven, vooral niet bij het begin van het groeiseizoen. 
Een los, zanderig grondmengsel is het beste; daarnaast vraagt ze een maxi
mum aan zon.

Vert.: L. Bercht

51 Chelsfield Lane, Orpington, Kent BR5 4 HG, Engeland

Mammillaria blossfeldiana var. blossfeldiana Foto B. Weightman
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H et za a ie n  v a n  M e se m s

AAT DE VRIES

De belangstelling voor Mesems neemt in onze afdeling (Utrecht) toe. Toch 
schijnt het zaaien en opkweken nog wel eens moeilijkheden op te leveren. 
Dat hoeft niet. Althans de wijze waarop ik het doe, levert goede resultaten 
op. In de periode van 22 januari tot 4 februari 1 988 zaaide ik 55 soorten, 
behorende tot 1 0 geslachten. De resultaten, zoals deze op 27 maart wer
den vastgesteld, zien er als volgt uit:

gezaaid opkomst
soorten zaden soorten percentage planten percentage

Aloinopsis 4 92 4 100 49 53,3
Argyroderma 6 171 6 100 95 55,5
Bijlia 1 29 1 100 1 5 51,7
Conophytum 13 296 1 3 100 1 24 41,9
Delosperma 1 1 9 1 100 1 2 63,2
Didymaotus 1 1 8 1 100 1 5,5
Dinteranthus 3 67 2 66,7 7 10,4
Gibbaeum 10 205 9 90,0 46 22,4
Lithops 1 5 353 1 4 93,3 1 70 48,2
Testudinaria*) 1 5 1 100 4 80,0
Totaal 55 1 255 52 94,6 523 41,7
*) geen Mesem, maar è la!

Daaruit blijkt dat slechts 3 soorten —  tot nu toe althans —  verstek hebben 
laten gaan. Tot nu toe, omdat blijkt dat er nog regelmatig nieuwe zaailin
gen opkomen.
Het zaaien blijkt een prima methode om de verzameling met nieuwe soor
ten uit te breiden. De resultaten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de kwa
liteit van de zaden. Deze waren afkomstig van het Clichéfonds; zij waren 
zonder meer prima!

Bij het zaaien maak ik gebruik van de tip die de heer Snelleman in het 
oktober-nummer van Succulenta 1 971 (blz. 1 88) plaatste. Hij vestigde de 
aandacht op de turftabletten, die onder de naam " Jiffy-7'' in de handel 
zijn. Daarmee is het zaaien kinderlijk eenvoudig. Ik zaaide in plastic potjes 
van 7 cm ê .  Daarin wordt één tabletje gedaan, waarna de potjes enige tijd 
(ongeveer een kwartier) in warm water worden geplaatst. Daardoor zwellen 
de tabletjes op en vullen de hele pot. Het eigenlijke zaaien kan nu begin
nen. Bega daarbij niet de fout die ik de eerste keer met het gebruik van die 
tabletjes maakte. Toen heb ik het gazen netje dat er omheen zit niet verwij
derd, met het gevolg dat bij het verspenen de worteltjes die door de mazen 
waren gegroeid, vaak aanzienlijke schade opliepen. Door deze ervaring wijs 
geworden verwijder ik nu het netje, maak de oppervlakte gelijk en begin 
zonder verdere voorzorgen te zaaien. Er komt geen ontsmetting van het 
zaaimedium aan te pas. Het is nog niet voorgekomen in de drie jaar dat ik 
deze methode gebruik, dat er alg of mos op komt, wat ik één van de groot
ste problemen vind bij het gebruik van "gewone”  grond. Evenmin had ik 
tot nu toe last van "sm eul" of andere aantastingen.
Na het zaaien dek ik de grond af met wat fijn aquarium-grind, zet er een 
etiket met de nodige gegevens bij, pak ze in een plastic zakje en klaar is



Kees. Daar ik vroeg zaaide heb ik voor wat bodemwarmte gezorgd. De ver
dere cultuur geeft geen enkel probleem; het grootbrengen is gemakkelijker 
dan dat van de gemakkelijkste cactus. Zodra de kieming enige voortgang 
maakt, verwijder ik de zakjes en zorg voor voldoende frisse lucht. Zij zijn 
uitstekend bestand tegen lage temperaturen. Zolang deze niet daalt onder 
de 0°C is er geen vuiltje aan de lucht. De ultra-succulenten blijven een jaar 
lang in het oorspronkelijke potje; de meer struikvormige worden eerder ver
plant. Zij krijgen in dat jaar geen bijvoeding; als ik die kleine lichaampjes be
kijk, dan denk ik dat dat ook geheel overbodig is. De bereikte resultaten on
derschrijven mijns inziens deze opvatting.
Ik hoop dat deze zaai-ervaringen ertoe bijdragen dat meerderen zich ook 
eens zetten tot het zaaien van Mesems. Wat een lol geeft het niet, die aan
vankelijk waterig-groene bolletjes van Lithops en Conophytum te zien ver
anderen in bruin-groene stevige jongetjes en wat een verrassing als zij de 
eerste gedaanteverwisseling ondergaan en zich presenteren als echte klei
ne, schitterend gekleurde steentjes. Ik wens velen toe dit evenzo te bele
ven.

Minstreellaan 10, 3 5 2 5  GR Utrecht

Parodia's in Noord-Argentinië
Expedities van het echtpaar Piltz tu ssen  1 9 7 6  en 1 9 80

W. WESKAMP

In deze omgeving, bij het op 2900 m gelegen Tafi del Valle, ervoer het echt
paar Piltz een echte koudegolf. Plots daalde de temperatuur 's nachts tot mi
nus 1 5 °C. In het algemeen dalen de temperaturen hier 's nachts nauwelijks 
onder nul en gedurende de dag is het, zelfs in deze hogere regionen in de 
winter, vrij warm. Neerslag valt er vrijwel niet, de sneeuwgrens ligt op 5000 
m. Alleen in het vroege voorjaar vallen er gedurende een paar dagen soms 
hevige regenbuien en dan zakt de sneeuwgrens tot 4000 m. (Parodia's en 
speciaal deze uit de hogere gebieden moeten dan ook aanmerkelijk minder 
gegoten worden.).
Bij de Dique El Cadillal, provincie Tucuman, in de oostelijke uitlopers van de 
Andes is de hoogte teruggelopen tot een 600-700 meter. Daar vond Mevr. 
Piltz, terwijl ze in een dicht loofwoud op zoek was naar Tillandsia's, heel ver
rassend een populatie Parodia's (PI 50). Zo'n vindplaats werd nergens an
ders nog gevonden. Rausch schreef me jaren geleden echter al, en staafde 
dat met een foto, dat P. saint-pieana bij Valle Grande (prov. Jujuy) in het bos 
groeit. Lau, op zijn beurt, vond in de rotswanden nabij het stuwmeer van Ca
dillal een Parodia (L437) die maar een beetje verschilt van P1 50. Ten zuiden 
van Vipos werd deze soort nogmaals teruggevonden (PI 51).
Deze Parodia's zijn volgens mij slechts vormen van P. talaensis Brandt 
(L559). Hier moet ik, voor een goed begrip, toch enige uitleg geven. De 
eerste Parodia werd 85 jaar geleden door Weber beschreven als Echinocac- 
tus microspermus. Deze beschrijving is summier en niemand zal in staat zijn 
daaraan een soort te herkennen. Pas Schumann gaf een exacte diagnose van 
deze planten, in het bijzonder ook van de bloem. Hij ontving de planten van 
Weber die ze op zijn beurt had ontvangen van Schickendantz, een leraar in



Tucuman. Een vindplaats was echter niet opgegeven. Volgens Schumann 
staan op de bloembuis kleine gele schubben; de bloembladen zijn van buiten 
vuurkleurig (roodoranje) en binnenin goudgeel tot oranje. Dit is zeker een op
vallende kombinatie.
Enige jaren later beschreef Schumann Echinocactus microspermus var. ma- 
crancistrus. Het was een importplant van de firma De Laet (België) en nie
mand weet wie ze verzamelde noch waar ze vandaan komt. Deze variëteit 
heeft lange lila-rose schubben op de bloembuis en deze kleur komt ook voor 
op de toppen van de, verder altijd gele, bloembladen. Van deze variëteit 
wordt voor alles uitgegaan; zeer ten onrechte wordt ze ondergebracht in de 
vormengroep rond P. microsperma. Of het nu gaat om P. talaensis, P. thio- 
nantha, P. campestrae, de nog onbeschreven Parodia spec. uitTrancas (die 
door Ritter beschouwd wordt als de typerende vorm van de soort), Parodia 
spec. uit Tucuman of Parodia L443 uit de Siërra Medina, alle soorten uit de 
Provincie Tucuman, ze behoren alle tot de vormengroep rond P. microsper
ma var. macrancistra (Schumann) Borg. Ik beschouw haar als een eigen 
soort, namelijk P. macrancistra n.n. Hoe de echte P. microsperma er uitge
zien heeft weet niemand meer en mogelijk is zij, door een snel uitbreidende 
modernisering van de streek, de bouw van stuwmeren of de aanleg van 
nieuwe wegen, uitgeroeid.
Een vervolg van de vormengroep rond P. macrancistra vinden we noordelij
ker, bij Lumbreros aan de oeversvvan de Rio Juramento,.provincie Salta. De 
hier gevonden Parodia P1 53 is P. setifera, waarvan de standplaats ons tot 
nog toe onbekend was. Deze plant heeft ongeveer dubbel zoveel randdorens 
als de andere maar vertoont dezelfde middendorens en dezelfde bloemen. 
Het valt hier helaas niet te ontkennen dat Ritters P. uebelmanniana van deze 
zelfde groeiplaats komt en daarmee identiek is met P. setifera.
Wij gaan nu met het echtpaar Piltz mee op hun reis naar het zuiden van de 
provincie Salta. In 1976 vonden zij tussen Tolomban en Cafayate een uitge
strekte groeiplaats van P. rigida (P44). Deze plant, door Brandt volledig ten 
onrechte als variëteit van P. ki/ianana beschouwd (hier kom ik nog nader op 
terug!), werd in het begin der jaren zestig door de firma Uebelmann aange
boden als Parodia nr. 27. Backeberg vermeldt bij de beschrijving van deze 
plant de groeiplaats Tolomban maar wie deze plant leverde weet ik niet. De 
plantenverzamelaar Fechser gaf nooit een vindplaats op voor de door hem 
verzamelde planten en alleszins is zeker dat deze plant in een zending zat die 
Fechser in 1 963 aan Uhlig zond. Backeberg beschreef hieruit een ganse 
reeks nieuwe soorten zonder ze eerst enige tijd in kuituur te hebben geobser
veerd. De vrij variabele P. rigida werd zo door hem nog eens opnieuw be
schreven als P. dextrohamata. De zogezegd steeds naar rechts gerichte 
middendorens, die de aanleiding zijn tot de benaming, zijn volgens onze hui
dige waarnemingen duidelijk geen specifiek kenmerk.
Toen ik in 1 967 P. dichroacantha wilde beschrijven, deelde Fechser mij 
mee dat de vindplaats gelegen was even ten noorden van de grenslijn tussen 
de provincies Tucuman en Salta. Als hoogte werd opgeheven 1 000 m. Te
vens vermeldde hij dat in deze populatie zowel rood- als geelbloeiende exem
plaren voorkwamen. In 1 97 6 vond Piltz deze plaats (P44a). Ze lag even ter
zijde van de weg, in een klein zijdal westelijk van Cafayate op 1 600 m. Fech
ser had dus voorzichtigheidshalve de vindplaats iets naar het zuiden verscho
ven en tevens de hoogte veranderd. Dit was waarschijnlijk ook de oorzaak 
dat A. Lau, die zich baseerde op door mij verstrekte gegevens, tevergeefs 
naar deze standplaats heeft gezocht. Deze soort nu is nauw verwant met P. 
rigida maar onderscheidt er zich toch goed van. Zij komt inderdaad voor met 
rode en gele bloemen zonder overgangsvormen.



Parodia spaniosa P 146 Parodia spegazziniana P 5 1 A

Foto's J. Piltz

Parodia tafiensis P 157 Parodia setifera P 153
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In deze paragraaf moet ik, helaas, een voor mezelf niet zo prettig thema be
handelen. Ook in 1 976 had het echtpaar Piltz bij San Carlos (1 600-1 700 
m) een Parodia (P59) ontdekt die op het eerste gezicht als nieuwe soort kon 
worden beschouwd. De'soort was vermoedelijk identiek met de nog onbe
schreven P. horrida die Brandt reeds in 1 97 5 vermeldt in zijn "Systemati
sche indeling van het geslacht". Hoe hij aan deze plant kwam, noch over de 
oorspronkelijke herkomst wordt iets vermeld. Toen ik echter enige jaren gele
den bij Uhlig 6 importen van Parodia B79 kocht was een exemplaar daarvan 
een P. horrida. De eigenlijke B79 werd door Brandt als P. pluricentralis be
schreven maar tot op heden is de groeiplaats onbekend (B7 9 is het autoken- 
teken van de provincie Buenos Aires waar een van de verzamelaars van de 
firma Muhr woont.). Naarmate de tijd verstreek en er niets van Brandt om
trent deze planten vernomen werd, vond ik het zonde als deze soort in de ver
getelheid zou geraken en beschreef ik haar in het voorjaar van 1 980 als P. 
piltziorum  (ter ere van het echtpaar Piltz.). Alvorens echter tot publikatie over 
te gaan had ik, uit voorzorg, alle redakteurs die nog nieuwbeschrijvingen van 
Brandt publiceerden aangeschreven. Uit België kreeg ik geen antwoord en 
uitgerekend in het tijdschrift "Cactus" (Nederlandstalige uitgave) verscheen 
reeds in 1 97 9 de publikatie van P. horrida. Deze onverkwikkelijke zaak had 
men kunnen vermijden ware men iets behulpzamer geweest!.
In de aantekeningen die ik over iedere soort bijhoud beschouw ik desondanks 
deze Parodia piltziorum nog steeds als een geldige publikatie. (Ik hoop deze 
gebundelde gegevens ooit nog eens als Parodia-handboek te kunnen uitge
ven.) [noot van de vertaler: deze monografie is verschenen in het 
voorjaar van 1 987], De reden hiertoe is enerzijds dat Brandt in zijn beschrij
ving als groeiplaats opgeeft "b ij Cafayate" waar de plant niet voorkomt en 
anderzijds omdat, volgens Brandt's eigen zeggen, geen holotype van de 
soort gedeponeerd werd. Sedert 1.1.1 958 schrijven de nomenklatorische 
regels echter voor dat het holotype van de naam van een soort of van een in- 
fraspecifiek taxon, een enkelvoudig exemplaar moet zijn. Ook nog: "Ty- 
peëxemplaren van namen van taxa moeten op duurzame wijze gekonser- 
veerd worden." (artikel 9). In de opmerking over dit artikel staat een beper
king die zegt: "In geval het onmogelijk is een exemplaar als type van een 
nieuwe naam te konserveren, mag als type een beschrijving of een afbeel
ding (wat Brandt meestal doet) gedeponeerd worden.". Het is begrijpelijk dat 
voor het geval het hier om een volwassen Trichocereus pasacana zou gaan, 
deze regel van toepassing zou zijn. Voor een kleine P. horrida dient men zich 
echter aan de regels te houden.
In 1 980 vond Piltz even ten westen van San Carlos nog een populatie van P. 
piltziorum maar daar samengroeiend met een andere gladzadige Parodia 
(P229). Op de groeiplaats werden geen hybridevormen vastgesteld. We 
wisten reeds dat de meeste taxa uit de vormengroep rond P. aureicentra 
steeds voorkomen samen met planten van het gladzadige type. Beide beho
ren dan echter tot een ander ondergeslacht zodat, voor zover onze waarne
mingen reiken, wij al van te voren kunnen zeggen dat hybriden niet zullen 
voorkomen. Heel recent hebben we van Ritter vernomen dat twee soorten uit 
hetzelfde ondergeslacht (Protoparodia in Bolivia) samen voorkomen. Het 
gaat dan over verwante maar evolutief ver uit elkaar liggende vormengroe- 
pen die onderling geen rechtstreekse binding meer hebben. Daar vele soor
ten uit het ondergeslacht Protoparodia de hele zomer door met een of meer 
bloemen getooid zijn, zou een bestuiving altijd mogelijk zijn. Hier kan echter 
de verklaring van toepassing zijn dat niet alle individuen van een geslacht met 
elkaar te kruisen zijn omdat celkern en cytoplasma niet bij elkaar passen. An-
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ders liggen de zaken bij het ondergeslacht Parodia. Deze planten bloeien 
maar éénmaal in het jaar. Hier is uiteraard een verschillend bloeitijdstip al 
voldoende om hybridisatie te beletten. Men kan zich ook voorstellen, dat in
dien twee bloeikleuren voorkomen (bijv. geel en rood), bestuivende insek- 
ten slechts één van de twee kleuren verkiezen.

(slot volgt)

U w  reactie  gevraagd
ALBERT GOOSSENS

De plant is door de Conventie van Washington bescherm d

Als wij een plantbespreking lezen, komen wij deze zin wel eens tegen. 
Deze zinsnede heeft bij mij steeds heel wat vragen doen opkomen, die 
ik graag aan u wil voorleggen.

1. Waarom staan die bepaalde planten op de lijst?
2. Wie beslist welke soorten beschermd moeten worden?
3. Weten deze mensen iets van cactussen?
4. Waarom staan sommige soorten die meer met uitroeiing bedreigd zijn, 

niet op deze lijst?
5. Waarom worden deze planten met duizenden uitgeroeid door de plaat

selijke bewoners?
6. Waarom ondertekent Mexico het verdrag niet?
7. Worden sommige soorten beschermd opdat handelaars goede zaken 

zouden kunnen doen? (Een plant die beschermd is zal vlug het 10- 
voudige waard zijn).

8. Zitten wetenschappers? en botanici? niet verkeerd met hun manier van 
bescherming?

U ziet: vragen genoeg, U hebt er ook vermoedelijk nog een paar.

Maar om de kelk helemaal te ledigen, nog enkele vragen:
Diegenen die in onze Europese landen de succulentenbescherming ter har
te nemen:

A. Zijn dat cactusliefhebbers?
B. Weten zij iets van cactussen en vetplanten en hebben zij zelf een verza

meling (zelf gekweekte planten of importplanten misschien)?
C. Kennen zij de toestanden in de betreffende landen?
D. (het bijzonderste) Trachten zij buiten woorden er zelf iets aan te doen?

Misschien heb ik sommigen pijn gedaan.
Verontschuldig me dan want dit is zeker mijn bedoeling niet.
Gaarne ontvang ik uw reacties ZOALS U HET ZIET.
Mijn adres is:
Goossens Albert, Mechelsebaan 134, B 2570  Duffel.
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X Sedeveria: Sedum  m organianum  x Echeveria ehren- 
bergii

W.J.M. STERK

Het schijnt, dat kruisingen tussen soorten van verschillende geslachten van 
uit Mexico afkomstige Crassulaceae dikwijls mogelijk zijn. Er zijn kruisingen 
bekend tussen Echeveria en Graptopetalum, maar ook met Pachyphytum 
en met Mexicaanse Sec/urn-soorten. Bij dergelijke experimenten kan men 
maar een gering aantal kiemkrachtige zaden verwachten. De planten die we 
daaruit kweken zijn meestal steriel. Het resultaat is dikwijls de moeite van 
het verder kweken niet waard, maar soms komt er iets bijzonder moois uit. 
Als we zo'n plant dan ook nog gemakkelijk verder kunnen kweken, is het 
een waardevolle aanwinst.

In het British Cactus and Succulent Journal 1 987, blz. 1 1 stond een foto 
van een hangplant waarbij Will Tjaden schreef, dat die niet wilde bloeien. In 
het volgpnde nummer van datzelfde tijdschrift op blz. 54 schrijft John Shee- 
han, dat hij van Van Keppel eens een soortgelijke plant had gekregen, die 
niet zo hard groeit, maar wel bloeit. Dat is zo goed als zeker dezelfde als de 
hier afgebeelde.
Ik kreeg de plant op een beurs, maar ik weet niet meer van wie. Waarschijn
lijk is de plant van Amerikaanse herkomst. Daar heeft o.a. Charles Uhl een 
groot aantal hybriden gekweekt tussen Echeveria en andere geslachten. In 
Engeland houdt o.a. Mei Roberts er zich mee bezig. Ook hier in Nederland 
wordt er wel mee geëxperimenteerd. Misschien wilt u het ook eens probe
ren? Geen bezwaar, als u er maar de juiste naam bij houdt, zodat ze niet als 
zuivere soorten in omloop komen.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. / 30,-; 1/8 pag. /  55,-; 1/4 pag. f 85,-; 1/2 pag. /  140,-; 1 pag. /  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds; Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto's en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek ” Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Rullen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1 ,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobby benodigdheden 
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f 16,-- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. B. Stortenbeek, Beatrixlaan 1a, 6721 EH Bennekom.Te!.: 08389-17088 of 
door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom on
der vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

12 juni : Asclepiadaceae-dag in het LTS-gebouw, Teisterbantlaan 2, Tiel. Info tel. 03448- 
2391.

18 juni 
18 juni

25 juni 

3 juli

8 en 9 juli 
18 t/m 23 juli 
20 augustus 
25, 26
en 27 augustus

27 augustus

3 september 

3 en 4 september : 

10 en 11 september:

17 en 18 september:

Open dag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam. 
Plantenbeurs afd. Dordrecht.
Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Info tel.: 078-311191. Reserv.: f 4,50 
p/mtr. Rabo rek.nr. 161193013 t.n.v. Bouma, Dordrecht.
Bloemen- en plantentuin van Donkelaar te Werkendam i.s.m. Agrarische Bedrijven 
in de regio onder het motto: "KOM IN DE KAS” .
Opendeurdag van de vereniging "Grusonia” . Info bij Johan Keirse, Guldenspo- 
renstraat 7, B-8020 Oostkamp, tel. 050-824660.
Fuchsiashow bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar in Werkendam.
Aloë 88. Info in het aprilnummer 1987 en bij C. Boele, tel. 05920-40359. 
Euphorbiadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam.

Bloemen en plantententoonstelling "Eigen Fleur” van de KMTP in het openlucht
theater te Lochum. Info bij P. van de Waal, Albert Hahnweg 221, 7242 MP Lochum, 
tel. 05730-2128.
Ruilbeurs van het "Oosten” . Tevens mogelijkheid tot plantenkeuring.
In het openluchttheater te Lochum. Info in het meinummer en bij W.P.C.H. Ber- 
voets, Mozartstraat 108, 7391 XM Twello, tel. 05712-72841.
Internationale Cactus- en Succulentenbeurs afd. Nijmegen. Info in dit nummer en 
bij Th. Heijnsdijk, Coehoornstraat 30, 6521 CE Nijmegen, tel. 080-220130.
Open deurdagen bij Handelskwekerij J. Gielis, Pappotstr. 49, Westerlo-Tongerlo, 
tel. 014-547051.
OPEN DAGEN BIJ: Broeckhoven Marcel, Pastoriestraat 3, Duffel; Goossens Albert, 
Mechelsebaan 134, Duffel; Corten Louis, Reynaershof 12, Lint (alleen zaterdag); Ge- 
bruers Leon, Meidreef 74, Lint; Van Griekinge Louis, Kard. Cardijnlaan 43, Lint; Van 
der Auwera Emiel, Pierstraat 97, Reet; Verschueren Eduard, Lage Vosberg 5, 
Rumst.
Europese Landenconferentie (ELK) in ” De Hegelhoef” , Houthalen België. Info in 
het meinummer en bij J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek, tel. 045- 
220966.

25 september

1 oktober

15 oktober 

25 nov. t/m 4 dec.

: Internationale Succulentenbeurs van de vereniging ’Leuchtenbergla” in het 
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde. Info en reserveren bij Frans Hofkens, 
St. Jobsesteenweg 93, B-2130 Brasschaat België, tel. 03-6633795.

: Cactus en vetplantenbeurs van de afdelingen Groningen, Hoogeveen en Delfzijl in 
de "Sprookjeshof” te Zuidlaren. Info en reserveringen bij P. van Veen, De Gast 33A, 
9801 AD Zuidhorn, tel. 05940-2166 en in het meinummer.

: Hoyadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam i.s.m. de Epi- 
phytenvereniging.

: VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend; donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN-EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG I  VIV1 ROWIAND
200 Spring Rood •  K em pjloo. Bedford •  Eng k in d  MJU2-AND 

Telephone Bedford (0234) 5B970

54



AFDELINGSNIEUWS

Afd. Dordrecht en omstreken
3 augustus : Buiten vergadering bij de kassen van de Fam. van Donkelaar, Laantje 1 in Werkendam.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen)
6 juli : Kasbezoek bij Piet van Veen.

Afd. Flevozoom
20 juni : Lezing door Dhr. v.d. Wouw over Monocotyledonae.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
11 juli : Kasbezoek bij Mevr. L. Schut, Burg. Blokstr. 9, Almkerk en bij W. Mol, Maasdijk 60,

Rijswijk.

Afd. Gouda en omstreken
16 juni : Lezing van Dhr. de Looze over Amerika.

Plaats: ” ’t Brandpunt", Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s Gravenhage e.o.
24 juni : Dhr. C. van de Wouw met een lezing over Stapelia.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe", Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
16 juni : Dhr. Kok met een lezing over plantschikken met o.a. succulenten.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Noord- en Midden Limburg
24 juni : Bijeenkomst bij cactuskwekerij Stroucken, Ouddorpstraat 12, Beesel.

Afd. West-Brabant
25 juni : Interne ruilbeurs.

Plaats: Café Rest. ” De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. IJsselstreek
25 juni : Open dag in de kassen bij de heren Andreee, Roerding, Roerdink en Wiggers in Deven

ter.

Afd. Zaanstreek
17 juni : Kasbezoek bij de leden thuis.

Afd. Zeeland
24 juni : Bijeenkomst met als plant van de maand: Crassula door dhr. Dekker, verder discussie

over zomerzorg.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Overtuig U van ons brede cactussenassortiment. Ook voor 
bijzondere sukkulenten, bizarre Rariteiten en prachtige 
Epiphyllums op naam bent U bij ons aan het juiste adres!

Bestel de NIEUWE KATALOGUS ’88... Plantenverzending loont zich!

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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11e INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 3 september 1988 houdt de afdeling Nijmegen van Succulenta voor de 11e maal haar jaarlijk
se Cactus- en Vetplantenmarkt in de zalen van het Kolpinghuis te Nijmegen.
Het Kolpinghuis ligt midden in de stad, 5 minuten lopen van het Centraal Station.
De Cactus- en Vetplantenmarkt biedt niet alleen een ideale mogelijkheid aan iedere succulentenliefheb
ber om planten te ruilen of tegen redelijke vergoeding aan te schaffen, maar is ook de gelegenheid bij uit
stek om contacten met andere liefhebbers te leggen of te versterken.
Uit het oogpunt van natuurbescherming wordt van standhouders verwacht dat zij geen natuurimporten 
aanbieden.
De zaal is voor deelnemers geopend vanaf 8.00 uur en voor bezoerkers vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur.
Ter bestrijding van de onkosten zal van volwassen bezoekers f  1,- entree worden geheven.

Reservering tafels:
Tafels kunnen worden gehuurd è f  5,-- per strekkende meter. Reserveringen alleen door overmaking van 
het juiste bedrag op giro 1914156 t.n.v. Succulenta Afd. Nijmegen te Herpen vóór 27 augustus 1988. 
Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen kunnen slechts worden behandeld voor zover nog tafels 
beschikbaar zijn.

Voor nader inlichtingen kunt U contact opnemen met: Th. Heijnsdijk, Coehoornstraat 30, 6521 CE Nijme
gen, tel.: 080-220130.

karlheinz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst:

Cleistocactus strausii x Hinde-
DM DM

wintera 7,- bis 25,-
Echinopsis melanopotamica 25,-
Gymnocalycium asterium 7 , - bis 8, -

bodenbenderianum 7,- bis 10,-
hybopleurum 4,-

Notocactus allosiphon 6,-
Wigginsia sp.n.W 34 4,- bis 6,-
Phytolacca dioica 10,-
Talinum caffrum 10,-

Lange Samstage lm Jahr 1988: 2.April, 7.Mai, 
2 Juli, 3.September.

B L A D K A K T U S

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

Vraag onze Bladkaktus, een 
lijst met succulente literatuur 
aan.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648.
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INGEZONDEN BRIEF J.A. SCHRAETS

Beste Peter,
Via jou zou ik graag de aandacht van het bestuur willen vragen voor de hieronder genoemde zaken. Deze 
zaken betreffen het Clichéfonds en ik verwacht eigenlijk niet, dat het bestuur komt aandragen met kant 
en klare oplossingen voor de genoemde problemen, maar wèl dat er suggesties uit volgen, die in ieder ge
val de problemen kleiner maken.
Hoewel de indruk bestaat (bij mij), dat het aantal leden weer enigszins aantrekt is dat zeker niet te mer
ken aan het aantal bestellingen bij het Clichéfonds. Het aantal bestellingen zal dit jaar weer wat lager uit
komen dan vorig jaar. Hiervoor zijn talrijke mogelijke oorzaken aan te geven.
Zo zullen misschien meer mensen bestellen bij professionele zaadleveranciers als De Herdt, Köhres en 
Mesa Garden. Misschien ook dat meer leden niet meer, of minder zaaien dan voorheen, uitgaande van de 
gedachte dat je voor iets meer geld in ieder geval zeker bent van een plant, en dus meer planten kopen. 
Bij mij bestaat echter de sterke overtuiging, dat een van de belangrijkste oorzaken van de kleinere verko
pen van het Clichéfonds is gelegen in het feit dat vele afdelingen en een aantal wat actievere liefhebbers 
hun eigen zaadlijst uitbrengen.
Daarin worden, soms tegen belachelijk lage prijzen, voor het grootste deel eenvoudig te verkrijgen zaden 
aangeboden. Wanneer deze groeperingen zaden verkopen, die bij het Clichéfonds f  5000,-- zouden opleve
ren dan gaat dit rechtstreeks af van de winst die het Clichéfonds zou kunnen maken. Ik ben er ook van 
overtuigd, dat een schatting van 1 5.000,-- aan verkopen door bovengenoemde leveranciers beslist aan de 
zeer lage kant is.
Het grootste probleem is voor het Clichéfonds, dat door deze manipulaties door het Clichéfonds zeer wei
nig zaden verkocht worden van de gemakkelijk verkrijgbare soorten. Deze soorten leveren de meeste 
winst op en het is noodzakelijk om ook deze soorten bij de zaadleveranciers te bestellen, omdat leveran
ciers beslist niet bereid zijn alléén de zeer zeldzame soorten te leveren, die ze elders ook wel kwijt kun
nen.
In mijn ogen heeft het Clichéfonds een tweeledig doel. In de eerste plaats is de bedoeling de leden in 
staat te stellen op een eenvoudige wijze en tegen zeer redelijke prijzen in het bezit te komen van aantrek
kelijke soorten zaden.
In de tweede plaats is het de bedoeling de vereniging iets meer financiële armslag te geven. Voor mijn ge
voel zit er een gevoel van onrechtvaardigheid in wanneer afdelingen door het uitgeven van zaadlijsten, die 
soms honderden soorten omvatten, deze tweede doelstelling ondermijnen.
Een tweede probleem zie ik in het artikel "Phyllo-sofie” in het februarinummer van Succulenta. In dit arti
kel suggereert Dhr. P. van Veen dat afdelingen hun zaadinkopen gezamenlijk kunnen verzorgen bij buiten
landse leveranciers.
U verwacht toch niet, dat het merendeel van de leden daarnaast ook nog een bestelling gaat plaatsen bij 
het Clichéfonds? De meeste soorten zijn voor een eventueel iets hoger bedrag ook bij die buitenlandse le
verancier verkrijgbaar. En voor die twee soorten, die wèl bij het Clichéfonds en niet bij de buitenlandse le
veranciers verkrijgbaar zijn gaat de gemiddelde liefhebber niet apart bestellen. Ik heb begrepen, dat de 
pagina "Phyllo-sofie" niet onder verantwoordelijkheid van de redacteur maar van het bestuur valt. Dat be
tekent, dat U hier toelaat dat een van Uw eigen instellingen wordt benadeeld! Voorwaar een merkwaardi
ge houding!!!
Begrijpt U me goed: ik zou niet durven voorstellen leden te verplichten zaden bij het Clichéfonds te kopen. 
Het is mij ook duidelijk dat er specialisten zijn die bij het Clichéfonds weinig van hun gading kunnen vin
den, omdat ze bijvoorbeeld zaden van bepaalde vindplaatsen zoeken. Het is echter merkwaardig, dat afde
lingen voor leden zaden elders gaan bestellen, terwijl het aantal soorten bij het Clichéfonds de laatste ja- 
ren belangrijk uitgebreid is en terwijl het percentage zaden van de zeldzamere soorten veel groter is dan 
ooit tevoren. Wanneer afdelingen desondanks grootscheeps zaden bestellen in het buitenland dan lijkt dit 
bijna een boycotten van het Clichéfonds. Dhr. van Veen schrijft dat drie Noordelijke afdelingen in het af-

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:
Uitgebreide collectie typeplanten. Ook grote solitairplanten, succulenten en 
cactussen in vele soorten.
Bol- en knolgewassen, bijzondere kamerplanten.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.
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gelopen jaar in het buitenland voor / 500,-- zaad bestelden. Als alle afdelingen dit voorbeeld zouden vol
gen zou hier meer dan f 5.000,-- voor de vereniging verloren gaan, terwijl naar mijn vaste overtuiging een 
zeer groot deel van deze zaden ook bij het Clichéfonds verkrijgbaar zou zijn geweest.
Wat let overigens leden en afdelingen om het Clichéfonds bekend te maken met hun wensen op het ge
bied van zaden. In principe zou daar rekening mee gehouden worden en dan zouden de afdelingen zich ge
dragen als delen van één vereniging.

Ik hoop, dat U het boven besprokene eens wilt gaan overwegen. Ik zou U ook dankbaar zijn als U mij het 
commentaar hierop van het bestuur, liefst schriftelijk, zou willen laten weten.

Met hartelijke groeten, 
Jack Schraets

ANTWOORD VAN HET BESTUUR OP DE BRIEF VAN DHR. J.A. SCHRAETS

Het Bestuur deelt de bezorgdheid van Dhr. Schraets met betrekking tot het Clichéfonds. Mede dank zij de 
inkomsten van het Clichéfonds kon de contributie de afgelopen jaren gehandhaafd blijven op t 35,- per 
jaar. Alleen al hieraan ontleent het Clichéfonds een van zijn belangrijkste bestaansredenen. Op dit mo
ment is het Clichéfonds uitgegroeid tot een van onze belangrijkste instellingen die met betrekking tot de 
kwaliteit en de prijs van de zaden kan concurreren met nagenoeg alle andere leveranciers op dit gebied. 
Afdelingen die gezamenlijk bestellen bij andere zaadleveranciers zouden met dezelfde moeite hun wen
sen vooraf aan het Clichéfonds kenbaar kunnen maken zodat Dhr. Schraets bij zijn bestellingen met hun 
wensen rekening kan houden.
Het Bestuur roept alle leden op om in de toekomst zoveel mogelijk gebruik te maken van de service die 
het clichéfonds biedt.
Leden die met betrekking tot het bovenstaande opmerkingen hebben of ideëen worden van harte uitgeno
digd kontakt op te nemen met Dhr. Schraets of met de sekretaris.

Namens het bestuur, 
Peter Melis, secretaris

RUILBEURS AFDELING WEST-BRABANT

Op 20 augustus a.s. organiseert de afd. West-Brabant haar jaarlijkse ruilbeurs in café "De Linden” , Markt 
82, Etten-Leur.
De zaal is geopend ban 10.00 tot ± 15.00 uur. Reserveren van tafels, 2 per persoon, alleen bij uitzondering 
meer en inlichtingen bij de secretaris van de afd. West-Brabant. Dhr. J. Koevoets, tel.: 01653-4548.

SUCCULENTENLIEFHEBBERS OPGELET!
Pak Uw agenda, noteer 20 augustus en maak deze dag 
vrij.
EUPHORBIADAG IN ONZE KWEKERIJ. Tijdens deze 
dag verzorgen wij een tweetal, gratis toegankelijke, le
zingen in een zaal nabij onze kwekerij.
Voor en na deze lezingen is er ruilbeurs van Euphorbia’s 
en andere Afrikaanse succulenten.
Onze Euphorbiacöllectie is te bezichtigen en natuurlijk 
geven wij uitgebreide informatie, terwijl U kunt profite
ren van speciale aanbiedingen.

ZIE HET JULI NO. VOOR HET DEFINITIEF PROGRAMMA. 
TOT ZIENS OP ONZE EUPHORBIA-LIEFHEBBERSDAG.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430
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^ ^ A A N B O D
Opgaven voor het juli-nummer moeten vóór 15 juni 
bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH 
Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per jaar 
éénmaal gratis een advertentie zetten in deze ru
briek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Gevraagd: Reynolds, C.W.: "The Aloes of South Af
rica” (liefst eerste druk); Bravo-Hollis, H. (1978): 
” Las Cactaceas de Mexico” vol. 1. H. Jonkers, 
Marshallplein 85, 2286 LJ Rijswijk, tel. 070-948105.

Gevraagd: Zaailingen van Astrophytum, Notocac- 
tus en Gymno, tevens allerlei cristaten. J. Speijc- 
ken, Maasstraat 12, 5871 AV Broekhuizenvorst, tel. 
04763-1762.

Gevraagd: Maartnummer 1987 "Succulenta” . Mijn 
nummer is bij verhuizing spoorlos verdwenen. WIE 
HELPT? J. Slagers, Joh. van Burenstraat 20, 7552 
VP Hengelo.

Gevraagd: Boeken en tijdschriften voor de afde- 
lingsbibliotheek afd. Utrecht. Te ruil aangeboden 
Succulenta jaargang 1977 en 1987, liefst voor jaar
gang 1963 en 1967. Aanbiedingen t.a.v.: F. van 
Baaten, Lindenlaan 30, 3737 RD Groenekan, tel. 
03461-1705.

Gevraagd: Succulenta jaargangen voor 1949 en 
no’s 1949 1, 2 en 3, 1950 1, 3 en 5, 1951 3 en 6, 
1952 2, 1954 3, 4, 5 en 6, 1955 1, 2, 3 en 4, 1956 6, 
1957 2, 6, 10 en 12, 1958 2, 5 t/m 12, 1959 1 t/m 11 
en 1966 12. Te koop Succulenta jaargangen 1960 
t/m 1985. R. Roerdink, St. Jurrienstraat 39, 7412 XH 
Deventer, tel. 05700-19771.

Te koop: Al. hobbykas "TuinPlan” 2,52 x 3,18 m., 
nokhoogte 2, 26 m. met 2 st. automatische dak- 
luchtramen. Prijs t 600,--. T. Stortenbeek, Beatrix- 
laan 1a, 6721 EH Bennekom, tel. 08389-17088.

NIEUWE LEDEN

Boonstra Jan, Weperpolder 9, 8431 RK Oosterwolde (Fr) 
Laumen R. mevr., Boshoverbeek 9, 6006 LN Weert 
Buys-Swart A. mevr., Kamilleweerd 46, 6229 TJ Maastricht 
Letzebuerger Kakt. Frenn, 120 Rue D. Mondercange, L-4247 

Esch-Alzette Lux.
Boswinkel W., Vorstadtstrasse 24, D-7746 Homberg BRD 
Lades Rainer, Am Bahndamm 23, D-5801 Schwaig 1 BRD 
Jenner-Caspers A.C., Klaversingel 45, 8256 BW Bidding- 

huizen
Ballasini C., Klingerberg 16, D-3506 Heisa BRD 
Heid K.D., Nelkenweg 4/1, D-7519 Eppingen BRD 
Akker N. v.d., Wagnerplein 18, 5384 CV Heesch 
Knapen H.H., Kortestraat 1,5721 XK Asten 
Pons Peter, Nijensteinheerd 3, 9736 TA Groningen 
Graaf Roeland v.d., Margrietenlaan 33, 4356 JM Oost- 

kapelle
Van Styvendael Rudy, Marseillestraat 286, B-9000 Gent 

Belgis

F. SÜpplie.Weg langs het Kerkhof 1,
(nabij Kapel i/h Zand), 
6045 AN Roermond, 
tel. 04750-19389.

Zeldzame cactussen en vetplanten. Speciaal: Epip- 
hytische cactussen en Epiphylium hybriden.
Zaterdags geopend van 10-17 uur
Zon. t/m v r ij.  na te l. a fspraak.

In de advertentie in het mei-nummer van 
FRANS NOLTEE zijn abusievelijk de ope
ningstijden weggevallen. Deze zijn van april 
tot november op zaterdag van 10 tot 15 uur. 
Verder op afspraak.

CACTUSKWEKERIJ J. MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENSANDE 

Telefoon 01745-16768

ELKE LAATSTE zaterdag van de maanden april t/m 
september zijn wij geopend van 8.00 tot 15.30 uur.

VAKANTIE?
Trek er een dag voor uit en bezoek onze nieuwe kas vol succulenten 
waaronder vele zeldzaamheden.
Tevens zijn wij voor U het juiste adres voor een nieuws kas.
CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
Tel. 03474-1718 Lakerveld 89

Geopend: zat. 8-17 uur, maandag t/m vrijdag alleen na tel. afspraak.
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VERVOLG VAN PAG. 52 GELE INLEGVELLEN:

L. spiniflora var. violacea (Werdermann) (p. 157)
L. steinmannii var. brachyantha (Wessner) (p. 129)
L. steinmannii var. camargoensis (Rausch) (p. 129)
L. steinmannii var. christinae (Rausch) (p. 129)
L. steinmannii var. cincinnata (Rausch) (p. 129)
L. steinmannii var. costata (Werdermann) (p. 129)
L. steinmannii var. rauschii (Zecher) (p. 129)
L. thionantha var. aurantiaca (Rausch) (p. 156; inval. Art. 33.2)
L. thionantha var. brevispina (Ritter) (p. 153)
L. thionantha var. catamarcencis (Ritter) (p. 156)
L. thionantha var. chionantha (Spegezzini) (p. 156)
L. thionantha var. ferrarii (Rausch) (p. 156)
L. thionantha var. glauca (Ritter) (p. 156)
L. thionantha var. variiflora (Backeberg) p. 156; inval., gebaseerd op Acanthocalypium variiflorum nom. 

inval. Art. 9.5)
L. wrightiana var. winteriana (Ritter) (p. 136)

B. Jonkers

BELANGRIJK BELANGRIJK

OPROEP AAN ALLE LEDEN C.Q. AFDELINGEN.

Het is de bedoeling van Uw bestuur alle leden van SUCCULENTA die 25 jaar of langer een zilveren 
en zij die 40 jaar of langer een gouden draagspeld te doen toekomen.
De eersten zijn op de afgelopen alg. ledenvergadering reeds uitgereikt.
Wij verzoeken alle leden, liefst in afdelingsverband, die voor 1970 lid zijn geworden, dit op te ge
ven aan M. de Bekker. Dit om eventuele vergissingen te vermijden.
U krijgt de draagspeld z.s.m. rechtstreeks of via Uw afdeling toegezonden.
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N IE U W B E S C H R IJV IN G

N otocactus rudibuenekeri Abraham spec. nov.

WOLF-REINER ABRAHAM

Corpus solitarium, ad 5 cm diametitur et ad 20 cm longum est tumque fistuliformiter curva
tum et basi in terra iacens; epidermis obsolete viridis spinis marginalibus maxime abscondita 
est.
Costae 25-30, plerumque circiter 26, rotundatae, ad 5 mm altae, rectae ad paulo tortae. 
Areolae in sinubus ad 1 mm altis in incremento novo maxime lanatae, rotundae, 3 mm diame- 
tientes, 2-4 mm inter se distantes; lana aetate tarde tantum amittitur.
Spinae marginales ad 25, 1 5-20 mm longae et centrales 4, saepe vix a marginalibus discer
nendae, longissima ad 3 5 mm longa, omnes albae, flexibiles, non pungentes, curvatae; in sta
tione et aliquae plantae spinis eburneis acf subbrunneoflavescentibus observari poterant.
Flos 25-30 mm longus et 30-35 mm latus est; pericarpellum 5 mm latum et 4 mm longum 
receptaculumque 7 mm altum, 1 1 mm latum et infundibuliforme omnino lana alba obtecta 
sunt; receptaculum squamulis 1,5 mm latis et 4 mm longis flavoviridescentibus acumine viridi 
in quarum axillis ad 3 saetae ad 10 mm longae sunt instructum est; caverna seminifera 3,5 
mm lata et pariter longa aliquo cordata est placentis parietalibus.
Folia perianthii interiora lanceolata 22 mm longa, ad 5 mm lata, margine undato et acumine 
evulso sunt; interiora sulphurea sunt.
Stamina usque ad 2 mm sub margine inserta, primaria 4 mm longa et nectarium tenue evolu
tum circumdantia, secundaria ad 6 mm longa et lacuna ad 1 mm lata a primariis separata; se
cundaria tantum tactus impatientia sunt; filamenta et antherae sulphureae sunt. Stylus 1 4 mm 
longus, 1 mm crassus, canaliculatus, flavus ad 1 1 stigmatibus flavis, 3 mm longis et divarica
tis instructus est, pistillum stamina ad 3 mm supereminet.

Notocactus 
rudibuenekeri 
(WRA 355)

Foto van de 
auteur



Fructus albescens tomento albo obtectus et paucis saetis albis instructus; in maturitate ad 5-6 
mm crassus est et paene pariter longus, tunc in medio ad libram aperitur et grana excidunt, 
pars granorum vero in parte inferiore fructus quae ut poculum in planta restat et saepe post 
nonnullos annos demum decidit relinquitur. Fructus unus ad 1 50-2 50 grana continet. Flores 
inodores et steriles sunt.
Semina galeriformia 0,7 mm longa et 0,5 mm lata sunt, testa brunnea tuberculis magnis plus 
minusve ovoideis, quae in hilum minora fiunt. Cellulae plerumque 6 cellulis aliis circumdantur 
superficie tenue punctata; hilum planum est, strophiola cremea et umbilicus ut demersio plana 
discerni potest; micropyle ut nucamen latum in cuius summo crater parvus est, editus est. 
Flabitat in orientem Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasilia, in altitudine 300 m cum Bromeli- 
aceis in rupibus nudis, partim omnino inviis et in sole pleno. In circuitu maiore Notocactus ot- 
tonis (Lehm.) Berger ex Backeberg, forma Notocacti scopae (Sprengel) Berger ex Backeberg et 
Frailea horstii Buining et Brederoo inveniuntur.
Flolotypus depositus est in herbario Universitatis Coloniae Agrippinae sub nr. WRA 355.

Beschrijving:
Lichaam enkelvoudig, tot 5 cm diameter en tot 20 cm lang, dan pijpvor- 
mig gekromd en met het onderste gedeelte op de grond liggend; epidermis 
matgroen en overwegend verborgen achter de randdorens; ribben 2 5-30, 
meestal rond 26, afgerond, ongeveer 5 mm hoog, recht tot licht gedraaid. 
Areolen in ongeveer 1 mm diepe kommetjes, sterk bedekt met wol in de 
nieuwgroei, rond, 3 mm diameter, 2-4 mm van elkaar verwijderd. De 
areoolwol verdwijnt slechts langzaam.
Dorens: ongeveer 25 randdorens, 1 5-20 mm lang, en 4 middendorens, 
de langste tot 3 5 mm, dikwijls moeilijk te onderscheiden van de randdo
rens. Alle dorens wit; op de groeiplaats werden af en toe ook planten aan
getroffen met een ivoorkleurige tot licht bruinachtig-gelige bedoorning. Alle 
dorens buigzaam, niet stekend, gebogen.
Bloemen 25-30 mm lang en 30-35 mm breed. Receptaculum bezet met
1.5 mm brede en 4 mm lange, geelgroene schubben met groene punt; in de 
schuboksels staan ongeveer 3 witte, tot 1 0 mm lange borstels. Vruchtbe
ginsel en receptaculum volledig met witte wol bedekt. Receptaculum 7 mm 
hoog, 1 1 mm breed, trechtervormig. Buitenste bloembladen 20 mm lang 
en 4 mm breed, groenachtig geel met groenige middenstreep, bladrand ge
golfd, uitlopend in een punt. Binnenste bloembladen lancetvormig, 22 mm 
lang en tot 5 mm breed, zwavelgeel, rand gegolfd, punt afgestompt. Stam
per 14 mm lang, 1 mm dik, gerild, geel; ongeveer 1 1 gele, 3 mm lange 
stempellobben, gespreid. De stempel steekt ongeveer 3 mm boven de meel
draden uit. Meeldraden ingeplant tot 2 mm onder de zoom; primaire meel
draden 4 mm lang, ze omsluiten een zwak aangezette nektarkamer; secun
daire meeldraden tot 6 mm lang, inplantingsruimte tussen primaire en se
cundaire meeldraden ongeveer 1 mm. De secundaire meeldraden zijn in te
genstelling met de primaire beroeringsgevoelig. Helmdraden en helmknop- 
pen zwavelgeel. Vruchtbeginsel 5 mm breed en 4 mm lang; vruchtholte
3.5 mm lang en breed, enigszins hartvormig; zaadknoppen staan wandstan- 
dig. De bloemen ruiken niet en zijn zelfsteriel.
Vrucht witachtig, gehuld in witte dons en bezet met enige witte borstelha
ren. Bij rijpheid zijn ze ongeveer 5-6 mm dik en lang, barsten in het midden 
met een horizontale scheur open waarbij de zaden eruit vallen. Een deel der 
zaden blijft achter in de onderste helft van de vrucht, die als een beker op de 
plant blijft en dikwijls eerst na jaren afvalt. Eén vrucht bevat ongeveer 1 50- 
250 zaden.
Zaden helmvormig, 0,7 mm lang, 0,5 mm breed, testa bruin met grote, min 
of meer eivormige knobbels, die naar het hilum toe kleiner worden; een cel is 
meestal door zes andere cellen omgeven; celoppervlakte bezet met fijne put
jes. Hilum vlak, strophiola crèmekleurig; umbilicus vlak en verzonken, mi-



9,2 m m

A =  bloem
B =  vrucht in lengte

richting doorgesneden 
B1 =  zaad, zijaanzicht
B2 =  zaad, doorsnede

m =  micropyle
f  = umbilicus
e =  embryo

B3 =  zaad, hilumaanzicht
C =  volwassen doornareool
C1 =  jong doornareool

Tekeningen: A.J. Brederoo
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cropyle een brede punt met op de top een kleine inzinking.
Habitat ten oosten van Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brazilië. Ze groeien 
te zamen met Bromeliaceeën op naakte, deels volledig ontoegankelijke rot
sen, niet beschermd tegen de zon, op een hoogte van 300 m boven zeeni
veau. In de verre omgeving groeien Notocactus ottonis (Lehm.) Berger ex 
Backeberg, een vorm van Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg 
en Frailea horstii Buining et Brederoo.
Holotype gedeponeerd onder nummer WRA 355 in het Succulentarium van 
de Universiteit van Keulen.

In de jaren zeventig werd door een Westduitse cactuskwekerij een Notocac
tus aangeboden onder de naam "Notocactus scopa var. longispinus (Rit- 
ter>", die tot op heden niet geïdentificeerd kon worden met een beschreven 
soort. Af en toe werd zelfs betwijfeld of het wel een Notocactus betrof en 
werd de plant als een Parodia gezien. Het belangrijkste argument was daar
bij, dat deze plant een gele stamper en gele stempel bezit en dat dit niet ge
woon zou zijn voor een Notocactus. De groeiplaats was onbekend.
In het begin van de jaren tachtig kreeg de cactusverzamelaar Francisco Stoc- 
kinger van Rudi Werner Büneker, de vinder van deze planten, informatie over 
de groeiplaats. Stockinger bezocht te zamen met Ari Nilson de groeiplaat
sen; de planten werden verzameld onder het veldnummer FS 191 en in 
1 985 nog eens onder FS 330 . In december 1 985 had schrijver dezes de 
gelegenheid te zamen met Ari Nilson de groeiplaats te bezoeken. De aldaar 
gedane onderzoekingen aangevuld met de latere bevindingen aan de planten 
in cultuur, liggen ten grondslag aan deze publicatie. Daar deze planten oor
spronkelijk door Rudi Werner Büneker gevonden werden — en via Eddi Wa- 
ras naar Europa gestuurd werden — heb ik deze soort naar hem vernoemd. 
In vele verzamelingen is verder een Notocactus spec. de Brasil en een No
tocactus spec. De Herdt aanwezig, die beide ook tot deze soort kunnen be
horen. Onder de laatste naam is evenwel ook een Wigginsia in omloop. No
tocactus rudibuenekeri onderscheidt zich van N. scopa (Sprengel) Berger 
ex Backeberg door haar totaal witte bedoorning (N. scopa var. marchesii 
n.n. heeft ook een totaal witte bedoorning, maar spruit sterk, in tegenstelling 
tot de niet-spruitende N. rudibuenekeri), de groenachtig gele petalen, de zui
ver gele stamper en de witte wol op het receptaculum. Verder zijn de bloe
men van deze soort kleiner dan die van N. scopa en zijn de inplantingen van 
de primaire en secundaire meeldraden in tegenstelling tot die bij N. scopa 
duidelijk van elkaar gescheiden.
De rechtvaardiging om dit taxon als een eigen soort aan te duiden ligt ten de
le in de afwijkingen in habitus en bloembouw, maar vooral in het feit dat on
geveer 2 km van de groeiplaatsen (tot op heden zijn 3 onderling goed van el
kaar gescheiden vindplaatsen bekend) planten gevonden werden, die zonder 
twijfel vormen of op zijn hoogst variëteiten van N. scopa zijn. Ondanks deze 
nabijheid treedt geen vermenging op tussen beide soorten, alhoewel een 
plant gevonden werd die vanwege licht rosé middendorens in de nieuw- 
groei, bruine receptaculumwol en een rode stamper aangezien kan worden 
als een hybride tussen beide soorten.
Notocactus rudibuenekeri behoort samen met N. sucineus Ritter en N. 
neobuenekeri Ritter tot de verwantschapsgroep rond N. scopa, een groep 
die zich o.a. kenmerkt door de karakteristieke vruchtvorming. De vruchten 
openen zich horizontaal in het onderste derde deel, waarbij de bekervormige 
vruchtresten dikwijls jarenlang aan de planten blijven zitten als een soort van 
jaarringen.



Tabel
Vergelijkingstabel tussen Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg 
var. scopa en N. rudibuenekeri Abraham.

N. scopa var. scopa N. rudibuenekeri
Lichaam meestal enkelvoudig enkelvoudig

tot 50 cm lang, tot 20 cm lang,
8-1 0 cm dik 5 cm dik

Epidermis groen tot donkergroen donkergroen tot blauwgroen
Ribben 30-35  (Krainz)* 25-30

gemiddeld 27 26
Randdorens tot 40 ongeveer 25
Middendorens 3-4 4

alle even lang alle even lang, w it
roodachtig tot zwartrood bij uitzondering 

ivoorkleurig
Bloemen 40 mm breed 30-35  mm breed

petalen zwavelgeel groenachtig geel tot 
zwavelgeel

stijl rood geel
stempel rood geel
receptacu-
lumwol

bruin wit

Vrucht rosé witachtig
* Uit eigen onderzoekingen aan N. scopa var. scopa op de groeiplaatsen bij Piriapolis (WRA 1), Maldonado (WRA 1 7) en Mi
nas (WRA 160) komt een ribbenaantal van 23-27-30 naar voren.

N. rudibuenekeri geeft geen bijzondere problemen in de cultuur. De zaailin
gen blijven het eerste jaar nogal klein en kunnen in de winter beter niet hele
maal droog gehouden worden. De planten vragen een goed doorlatend, 
zwak zuur substraat, een zonnige plaats en normale watergiften in de zomer. 
In de winter droog houden bij een minimumtemperatuur van 5°C . Ze bloei
en in mei-juni. Enten is niet nodig, maar indien toch gewenst dan op niet- 
jagende onderstammen om zodoende de gedrongen vorm te behouden.

Beschreibung
Körper solitar, bis 5 cm Durchmesser und bis zu 20 cm lang, dann pfeifenförmig gekrümmt 
und mit der Basis auf der Erde liegend. Epidermis mattgrün und stark von den Randdornen ver
borgen; 25-30 Rippen, meist um 26; Rippen gerundet, etwa 5 mm hoch, gerade bis leicht ge- 
dreht verlaufend. Die Areolen sitzen in etwa 1 mm tiefen Einbuchtungen, sind im Neutrieb stark 
bewollt, rund, 3 mm Durchmesser, 2-4 mm von einander entfernt. Die Areolenwolle verliert 
sich im Alter nur langsam. Domen: Etwa 2 5 Randdornen, 1 5-20 mm lang, und 4 Mitteldor- 
nen, oft schwer von den Randdornen zu unterscheiden, der langste bis 35 mm lang, alle weift 
gefarbt, am Standort wurden vereinzelt aber auch Pflanzen mit elfenbeinfarbenen bis heil 
braunlich-gelben Dornen beobachtet. Alle Dornen biegsam, nicht stechend, verbogen. Blüte: 
25-30 mm lang, 30-35 mm breit; Receptaculum mit 1,5 mm breiten und 4 mm langen 
gelblich-grünen Schuppen mit grüner Spitze; aus deren Achseln etwa 3 weiBe bis 1 0 mm lange 
Borsten. Fruchtknoten und Receptaculum völlig in weilie Wolle eingehüllt. Receptaculum 7 mm 
hoch, 1 1 mm breit, trichterförmig. AulSere Blütenblatter 20 mm lang, 4 mm breit, grünlich- 
gelb, Blattrand gewellt mit grünlichem Mittelnerv, gespitzt. Innere Blütenblatter lanzettlich, 22 
mm lang, bis 5 mm breit, Rand gewellt, Spitze ausgerissen; innere Blütenblatter schwefelgelb. 
Griffel 1 4 mm lang, 1 mm dick, geriffelt, gelb, etwa 1 1 gelbe, 3 mm lange Narbenlappen, 
spreizend; der Stempel überragt die Staubblatter um etwa 3 mm. Staubfaden bis 2 mm unter 
den Saum inseriert, die primaren 4 mm lang, umschlieSen eine schwach ausgepragte Nektar- 
rinne, die sekundaren bis 6 mm lang, von den primaren durch eine etwa 1 mm breite Inserti- 
onslücke getrennt; sie sind im Gegensatz zu den primaren Staubblatter berührungsempfindlich; 
Filamente und Staubbeutel schwefelgelb. Fruchtknoten 5 mm breit, 4 mm lang, Fruchthöhle



3,5 mm breit und ebenso lang, leicht herzförmig; die Samenanlagen sind parietal. Die Blüten 
sind geruchlos und selbststeril. Die Frucht ist weiBlich, eingehüllt in weiBen Flaum und umge- 
ben von einigen weiBen Borsten. Sie wird bei der Reite etwa 5-6 mm dick und etwa ebenso 
lang, platzt in der Mitte in einem horizontalen RiB auf und die Samen tallen heraus. Ein Teil der 
Samen aber bleibt in der unteren Halfte der Frucht liegen, die wie ein Becher auf der Pflanze 
verbleibt und oft erst nach Jahren abfallt. Eine Frucht enthalt etwa 1 50-250 Samen. Samen 
helmförmig, 0,7 mm lang, 0,5 mm breit, Testa braun mit groBen ±eiförmigen Warzen, die 
zum Hilum kleiner werden, Zeilen meist von sechs weiteren Zeilen umgeben, Zelloberflache fein 
punktiert; das Hilum ist flach, die Strophiola cremefarben und der Umbilicus als flache Einsen- 
kung zu erkennen, wahrend die Mikropyle als breiter Zapten erhaben ist, der oben einen kleinen 
Krater tragt.
Habitat östlich von Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasilien, in einer höhe von 300 m über 
m.N. zusammen mit Bromeliaceen auf nackten, teilweise völlig unzuganglichen Felsen in voller 
Sonne. In der weiteren Umgebung finden sich Notocactus ottonis (Lehm.) Berger ex Backe- 
berg, eine Form von Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg und Frailea horstii Bui- 
ning et Brederoo.

Sandweg 2, D 317 1  Hillerse Latijnse diagnose: Joseph Theunissen

Vertaling: Ludwig Bercht

Kunstmatige verlichting tijdens het kiem- en eerste 
groeiproces

C. VAN OEVEREN

De meeste liefhebbers zijn bereid te zaaien in het gunstigste seizoen waar
bij gebruik gemaakt kan worden van het natuurlijke licht en de dito warmte. 
Anderen zaaien met gebruik van kunstmatige warmte of lampen, of beide. 
V.oor deze laatsten is er nieuws.
Er kunnen allerlei redenen zijn om binnenshuis te zaaien. De belangrijkste is 
allicht: het ontbreken van een kweekmogelijkheid buitenshuis, maar een 
ander motief om binnenshuis te zaaien is de permanente aanwezigheid van 
een of meer warmtebronnen in huis die een deel van het probleem al kun
nen oplossen.
De belangrijkste kiem- en groeifactoren zijn vochtigheid, temperatuur en 
licht, waarvan in de cultuur de eerste nooit een probleem betekent. Zaait 
men buitenshuis, dan is bovendien het licht voldoende aanwezig en moet 
eventueel alleen voor een verhoging van de temperatuur worden gezorgd. 
Zaait men binnenshuis, dan is speciaal gedurende het stookseizoen de ge
wenste warmte zoal niet overal, dan toch op verscheidene plaatsen voor
handen. Als nu daar voldoende licht gebracht kon worden!
Natuurlijk is deze materie al geheel uitgezocht, zodat het technisch zeker 
mogelijk is binnenshuis een cactusverzameling voldoende te belichten, als
ook in een dergelijk vertrek te zaaien. Alleen: de nodige investeringen en 
het stroomverbruik zijn niet gering. Onderzocht werd wat binnenshuis mo
gelijk is op de kleinste schaal.
Allereerst valt op, dat bij het zaaien de traditionele gloeilampen als verlich- 
tingsbron niet goed bruikbaar zijn: voorzover ze al voldoende licht geven, 
dichtbij het zaaioppervlak gemonteerd, stralen ze een aanzienlijke en onge
wenste bovenwarmte uit. Bovendien is het stroomverbruik vrij hoog en kan 
de lichtkleur problemen met zich meebrengen. De stroombesparende SL- 
lampen die gaandeweg in het huishouden de plaats van de gloeilampen in
nemen geven voor ons doel onvoldoende licht. TL-buizen zijn een mogelijk
heid. Volgens bij Philips gemaakte berekeningen moet worden uitgegaan
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van een gewenste verlichtingssterkte van 8 .000 tot 10.000 Lux. Op de 
kleinste met TL-verlichting mogelijke schaal leidt dit tot de noodzaak van 
een installatie van vier traditionele TL-buizen van elk 3 6 W. Hiervoor heeft 
u dan een flinke nuttige zaaioppervlakte van 1,30 m bij 0 ,60 m, hetgeen 
voor sommigen interessant kan zijn, maar ons veel te groot was. Het ver
bruik is dan 1 1 4 Wh. De montage met voorschakelapparaten is bovendien 
niet iedereen gegeven.
De laatste mogelijkheid bestaat sinds enige maanden: in het najaar van 
1 987 bracht Philips de SL'R 1 8W "Agro”  lamp op de markt, die bedoeld 
is voor fotoperiodieke belichting in de tuinbouw (belichten om de dag te 
verlengen en daarmee de bloeitijd te beïnvloeden). Het is net als de ge
noemde SL-lamp een compacte fluorescerende lichtbron, ditmaal bolrond. 
De lamp geeft geen storende warmte af, is voorzien van een inwendige re- 
flectielaag en past in een normale gloeilampfitting. Volgens de documenta
tie is het spectrum van de lamp optimaal samengesteld om strekking der 
zaailingen tegen te gaan.
De nieuwe lamp is ontwikkeld om in de glastuinbouw de gloeilamp te ver
vangen. Het stroomverbruik bedraagt nl. slechts 18 Wh en hij kan qua 
lichtopbrengst een 1 50 W lamp vervangen. Gaat het in de tuinbouw om 
bijverlichting, dus gebruik naast het natuurlijke licht, wij hebben de lamp 
getest als enige lichtbron bij het zaaien.
Het blijkt mogelijk, maar ook nodig, de lamp kort boven het zaaioppervlak 
te monteren, zodat de nuttige oppervlakte onder de lamp beperkt is. Maar 
deze blijft groot genoeg om er midden in de winter binnenshuis plezier aan 
te beleven!
Onze proefnemingen vonden plaats in een kleine kelderruimte die voor het 
natuurlijke licht niet toegankelijk is. De gewenste temperatuur (gemiddeld 
1 5°C) werd voor de gehele ruimte geleverd door de kachel van de centrale 
verwarming. Een twintigtal potjes (5,5 cm) met zaden en gehuld in een 
gesloten plastic zakje werd geplaatst ongeveer 1 5 cm onder een SL'R 
1 8W "Agro”  lamp, die dagelijks gedurende 14 uur brandde. Het experi
ment is onder dezelfde omstandigheden enkele malen herhaald met cactus
en vetplantzaden van verscheidene geslachten, telkens gedurende een 
maand tot 6 weken. Het resultaat is alleszins presentabel. Er trad bij verre
weg de meeste soorten geen strekking op, bij enkele (Turbinicarpus) een 
strekking die naar verwachting bij overgewenning naar natuurlijk licht zal 
verdwijnen.
Gezien het feit dat de lamp pas sinds kort verkrijgbaar is, is het nu nog te 
vroeg om alle mogelijkheden voor de hobby te overzien. Evenmin kan iets 
worden meegedeeld over de vraag, hoe lang zaailingen het in de ge
schetste omstandigheden uithouden. Na de eerste weken wordt de lichtbe
hoefte allengs groter.
Bij deze proeven brandde het licht vanaf het zaaien, dus ook tijdens de 
kiemfase, hoewel het onduidelijk is of het licht hierbij gewenst, noodzakelijk 
of overbodig is. Door de grote variatie in de gezaaide geslachten gebeurde 
de ontkieming uiteraard niet gelijktijdig, zodat een andere methode niet 
goed mogelijk was.
Voorlopig is de indruk dat de techniek ons met dit nieuwe produkt nieuwe 
mogelijkheden heeft geschonken, speciaal voor de liefhebbers zonder "bui- 
tengebeuren” . De prijs van de lamp is ongeveer f  55,- (Bfr. 1.000). 
Combinatie met een tijdschakelaar is natuurlijk mogelijk, en aanbevolen.

Moeflonlaan 30, B 1900 Overijse



M am m illaria lenta Brandegee

A.B. PULLEN

De afgebeelde plant heeft een doorsnede van 4 cm bij een hoogte van 2 cm. 
De foto werd in de zomer van 1 986 gemaakt. Dit exemplaar is het grootste 
uit een zaaisel van 1 981 . Uit deze gegevens kunt U terecht concluderen, 
dat wij hier met een langzame groeier te maken hebben.
Het gehele plantelichaam is overdekt met een dichte, witte bedoorning. Elk 
areool draagt 30-40 dunne randdoorns. Een middendoorn ontbreekt. Deze 
soort heeft een dikke, peenachtige wortel. De bloemen hebben een diameter 
van ongeveer 3 cm, ze zijn wit van kleur, soms voorzien van een roze mid- 
denstreep. De vrucht is een rode bes; de zaden zijn zwart.

In het systeem van Hunt behoort M. lenta, samen met M. aureilanata en M. 
herrerae, tot de M. lenta-groep uit de serie Lasiacanthae.
In cultuur kunnen het lastige planten zijn. Een grof, mineraal, goeddraine- 
rend grondmengsel lijkt mij aanbevelenswaard. Rondom de altijd gevoelige 
wortelhals dient men een laag grof materiaal, zoals grind, steenslag, bims of 
hydrokorrel aan te brengen. In de zomer moet men matig watergeven, met 
redelijke tussenpozen. Gezien het uiterlijk heeft deze soort veel licht nodig. 
De overwintering dient koel en droog te geschieden.
M. lenta is afkomstig uit de Mexicaanse deelstaat Coahuila.
Ondanks de misschien wat lastige cultuur kan ik u deze fantastisch mooie 
cactus van harte aanbevelen. Wat extra aandacht is hij zeker waard.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen Foto van de schrijver



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

X Nopalxalis Suepplie, een nieuw  hybridegeslacht

FRANK SÜPPLIE

Een nieuw geslacht voor intergenerische kruisingen tussen planten van het 
geslacht Nopalxochia en Rhipsalis.

De planten hebben eigenschappen van beide ouders, waarbij de groeiwijze 
het meest die van Nopalxochia benadert. De takken zijn donkergroen, 20-40 
mm breed en tot 300 mm en meer lang. De areolen zijn bezet met korte, tot 
8 mm lange doorntjes. De bloemen zijn in verhouding klein, gekleurd en gaan 
overdag open; ze zijn stervormig, de petalen hebben een spitse punt en sprei
den zich.

X Nopalxalis "Naranja" Suepplie
Deze plant is een multihybride tussen enerzijds Nopalxochia ackermannii x 
phyllantoides en anderzijds Rhipsalis monacantha De bloemen zijn in ver
houding klein, tot 50 mm diameter, de petalen zijn oranje, 4-1 0 mm breed 
en tot 20-30 mm lang; de bloemen openen overdag.

X Nopalxalis Suepplie
Genus novum hybridarum intergenericarum inter plantas generis Nopalxochiae generisque Rhip- 
salidis.
Plantis signa amborum parentum sunt, incremento maxime generi Nopalxochiae simili. Rami 
perviridis 20-40 mm lati et ad 300 mm vel plus longi sunt. Areolae spinulis brevibus ad 8 mm 
longis instructae sunt. Flores pro rata parte parvi sunt, ad 50 mm diametientes et interdiu ape
rientes; stellares sunt petalibus cuspidatis et pandentibus.

X Nopalxalis "Naranja" Suepplie
Haec planta multihybrida est inter et Nopalxochiam ackermannii x phyllantoiden et Rhipsalidem 
monacantam. Flores pro rata parte parvi sunt, ad 50 mm diametientes, petalibus aurantiacis, 4- 
10 mm latis et ad 20-30 mm longis, interdiu aperientibus.

Intergenerische kruisingen tussen Nopalxochia en Rhipsalis waren tot op he
den niet bekend. In 1 984 lukte het mij voor de eerste keer een hybride van 
N. ackermannii x phyllantoides te bestuiven met Rhipsalis monacantha

Voordat de bloem werd bestoven, werden eerst de nog in onrijpe toestand 
verkerende meeldraden verwijderd zodat er geen zelfbestuiving plaats kon 
vinden. Daarna werd de bloem bestoven en zorgvuldig afgedekt zodat geen 
andere kruisbestuiving mogelijk was. Het zaad dat gewonnen werd bleek 
kiemkrachtig te zijn en werd direkt na rijpheid, in 1 985, uitgezaaid. Als jonge 
zaailingen kenmerkten de planten zich door een typische Nopalxochia-groei. 
Eén zaailing werd geënt op een Opuntia-onderstam en groeide zeer voor
spoedig. Reeds in 1 986 had de plant een omvang bereikt van 5 takken, elk 
van ongeveer 300 mm. In datzelfde jaar bloeide de plant voor het eerst. Het 
is onjuist een beschrijving te baseren op de eerste bloei omdat deze nog wel 
eens kan afwijken van de latere bloei. Een tweede bloei moest worden afge
wacht. Deze kwam in juli 1 987. De bloemen waren in verhouding klein en 
hadden oranje petalen. Deze zaailing werd de fantasienaam "Naranja" ge
geven. Andere zaailingen uit dit zaaisel zijn nog niet beschreven. "Naranja”  
werd in het begin van 1 988 van de entstam afgehaald en groeit nu verder op 
eigen wortel.
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Tak, werkelijke afmeting  
Tak, werkelijke afmeting  
Takdoorsnede
Bloempetaal, enorm vergroot
Bloem, werkelijke afmeting, nog niet geheel geopend 
Groeiwijze X  Nopalxalis "N a ran ja "

Tekeningen: Frank Süpplie

Typemateriaal van X Nopalxalis ''Naranja”  is aanwezig in het privé- 
herbarium van de auteur onder het nummer F.A.S. 87-053.
De hier beschreven hybride is iets moeilijk in cultuur en verdraagt geen tem
peraturen beneden de 1 5 °C in de winter. Ondanks dit is de plant een goede 
groeier en bloeier bij een goede behandeling.

Latijnse diagnose: Drs. J. Theunissen

Weg langs het kerkhof 1, 60 4 5  AN  Roermond
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TIJDSCHRIFTEN
Mittellungsblatt des Arbeitskreises für Mammillarienfreunde, jaargang 11 (1987).
Nr. 1 . H. Rogozinski is toe aan zijn zesde bijdrage over Mammillaria gasseriana R. Wolf bericht 
over zijn waarnemingen op de groeiplaats van M. schumannii. K. Schuhr koos dezelfde plant als 
onderwerp voor zijn artikel. Dezelfde schrijver geeft een geschreven portret van de in 1 986 over
leden Mammillaria-kenner Robert Craig. Van het artikel over de problemen m.b.t. de 
Mammillaria-taxonomie volgens D. Hunt is deel 3 afgedrukt. L. Ramakers vraagt aandacht voor 
M. polythele Het laatste deel van de veldnummerlijst van Lau wordt gepresenteerd.
Nr. 2. R. Rogozinski is toe aan de zevende aflevering over zijn vindplaatservaringen rond Mam
millaria gasseriana HJ. Dittberner geeft commentaar op de door Hunt gewijzigde Mammillaria- 
taxonomie. M. Fiedler gaat nader in op de verdiensten van vroegere cactus-kenners en hun pen- 
nevruchten. In dit nummer is opgenomen een lijst van de hand van U. Eggli met Mammillariana- 
men van Backeberg, welke als verworpen dienen te worden beschouwd. D. Appenzeller bericht 
over de Pedegralvorm van M. haageana, die onlangs door Sanchez-Mejorada werd beschreven 
als/W. sanangelensis W. Niemeijer beschouwt M. teotihuacana In de discussiebijdragerubriek 
gaat K.-J. Wichman verder in op de vraag, wat M. apanensis voorstelt. In een eerste aflevering 
bespreekt A. Lau de variëteiten en vormen van M. glassii, deze serie verscheen eerder in Cactus 
& Succulent Journal (U.S.I.
Nr. 3. Met aflevering 8 is een einde gekomen aan het interessante artikel over M. gasseriana 
van de hand van H. Rogozinski naar aanleiding van zijn bezoeken aan het gebied rond de Rio Na- 
zas; in deze aflevering worden M. gasseriana Boed. en M. viescensis n.n. uitvoerig met elkaar 
vergeleken. D. Appenzeller vraagt zich af wat de benaming Mammillaria Hillerae voorstelt. Fou
ten in het nieuwe boek van Reppenhagen worden in dit nummer rechtgezet, waaronder een in
dex. W. Niemeier vraagt zich af of M. subtilis een synoniem is van M. pilispina De tweede afle
vering van Lau's artikel over M. glassii wordt afgedrukt. W. Blum behandelt M. garessii en M. 
santaclarensis
Nr. 4. Van de tiende, jaarlijkse bijeenkomst geeft H. Rogozinski een uitvoerige nabeschouwing. 
Een reisverslag ditmaal van F. Wolf, waarbij M. polyedra centraal staat. J. Pilbeam wijdt een arti
kel aan de Mammillaria-barbata-groep. M. Lieske schrijft een kort artikel over M. hernandezii. B. 
Lau bespreekt de nieuwe variëteiten en vormen van Mammillaria glassii Het reeds in Succulenta 
verschenen artikel van de hand van H. Rogozinski over M. candida beleeft zijn eerste gflevering. 
Nr. 5. F. Wolf bezocht de groeiplaats van M. huitzilopochtli en bericht daarover. Over de taxo
nomie van het geslacht Mammillaria schrijft L. Newton. Het artikel over M. candida wordt beëin
digd. J. Pilbeam bespreekt de dichtbedoornde soorten uit de Polyacanthae-reeks Verder is op
genomen een aanpassingslijst nr. 3 m.b.t. de Reppenhagennummers. Van Th. Neutelings ver
schijnt deel 1 over het M. mazatlanensis/occidentalis-compiex, overgenomen uit Succulenta 
1983. H. Hilgert maakt kritische aantekeningen bij natuur- en soortenbescherming. W. Blum 
vraagt aandacht voor M. neopalmeri. O. Appenzeller bericht van Siamese tweelingen bij zaailin
gen van Mammillaria's.
Nr. 6. H. Muller geeft een reisverslag en vraagt zich daarin onder meer af of er sprake is van een 
soort symbiose I =samenleving) tussen Ferocactussen en Mammillaria's Aanpassingslijst nr. 4 
wordt afgedrukt van de veldnummerlijsten van Reppenhagen als gevolg van de door hem be
schreven nieuwe soorten en combinaties. Th. Neutelings vervolgt zijn artikel over het M. mazat- 
lanensis/occidentalis-comp\ex. W. Reppenhagen geeft de nieuwbeschrijving van M. freuden- 
bergii, volgens de auteur nauw verwant met M. parrasensis, ook door hem in 1987 als een 
nieuwe soort beschreven. J. Pilbeam besteedt aandacht aan M. elongata en M.echinaria Het 
recente boek van Reppenhagen is onderwerp van een reactie van H. Regnat. 0. Appenzeller be
handelt de nieuwe soorten en variëteiten welke door Reppenhagen onlangs beschreven werden. 
Voor M. theresae wordt door W. Blum attentie gevraagd, hetgeen hij ook doet voor M. heidiae 
en M. zephyranthoides.

British Cactus & Succulent Journal, jaargang 5 (1987)
Nr. 1. Over de merkwaardige soort Haworthia bruynsii bericht D. Cumming. Ph. Hughes brengt 
Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae voor het voetlicht. G. Rowley bericht over de 
cultuur van caudiforme planten in Tsjechoslowakije, J. Toleda gaat nader in op Escobaria cu- 
bensis W. Tjaden vraagt de lezers met behulp van een foto en bijbehorend artikeltje of een be
paalde vetplant XSedeveria zou kunnen voorstellen. J. Betteley gaat in op de voedingsaspecten 
van diverse stoffen. M. Bayer is toe aan deel 6 over het geslacht Haworthia, deze keer vooral 
over Haworthia maculata Een korte bijdrage over Echinocereus ferreirianus is van de hand van 
F. Muse. G. Rowley schrijft over een "rattestaart' met een kronkel: Aporocactus flagelliformis 
E. Putnam behandelt een paar Euphorbia-soorten. J. Pilbeam breekt een lans voor de bloeiende 
pracht van Opuntia's B. Zonneveld presenteert een ongebruikelijke hybride: X Graptophytum  
'An ita ' D. Speirs wijdt een pagina aan Aloë Hoe succulenten in Australië een brand overleef
den, brengen F. en B. Reay onder woorden; foto's ondersteunen dit artikel,.
Nr. 2. M. Bayliss geeft een wetenschappelijke bijdrage over het alkaloide mescaline. C. Rodger- 
son schrijft over Crassula barklyi. J. Pilbeam breekt een lans voor Coryphantha's en plaatst 
daarbij een vijftal mooie zwartwit foto's. J. Mullard doet uit de doeken hoe je een cactussen- en
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vetplantenverzameling kunt opzetten. Een kort artikel over Anacampseros alstonii brengt C. 
Rodgerson. T. Smale geeft de lezer veel wetenswaardigheden over het kweken van Conophy- 
tums Over het bloeiproces van Didieria trollii bericht J . Smeaton. E. Putnam wijdt een klein arti
kel aan Tephrocactus articulatus var. syringacanthus Over bekende cactusverzamelingen, zo
als in Frankfurt en in Zürich, bericht L. Bustard. Een historische notitie over de crabcactus geeft 
W. Tjaden. Maughaniella luckhoffii werd als kort onderwerp door M. Stansbie gekozen. P. Nan- 
ce behandelt een aantal winterharde cactussen. Voor Pedilanthus macrocarpus wordt door S. 
Barker-Fricker aandacht gevraagd.
Nr. 3. M. Flunter vraagt aandacht voor de succulenten van het centrale-kustgebied van Lalitor- 
nië W Keen brengt een korte notitie over Opuntia lagopus C. Wolters koos als onderwerp 
Gymnocalycium multiflorum. S. Barker bespreekt Ancistrocactus tobuschii L. Bustard be
zocht de succulentenverzamelingen van München en van Wenen en bericht daarover. R. Ste- 
phenson behandelt een viertal succulenten. M. Roberts schrijft over zijn kweekervaringen met 
Sedums en hybriden ervan. B. Keen geeft een analyse welk soort artikelen in dit kwartaalblad het 
meest populair zijn. Over de eerste Agave in Europese cuüuur bericht G. Sydow. Voor Euphorbia 
horrida vraagt E. Putnam aandacht. Floe een databank voor succulenten opgezet kan worden, 
beschrijft S. Walton. Over wat er zoal kan gebeuren, als men een Echinopsis calochlora op een 
Echinocactus grusonii ent, berichten A. Sharga en M. Kazmi.
Nr. 4. Het nummer vangt aan met een uitvoerig artikel over de nationale conventie en show in 
1 987. J. McLay geeft tips voor een kaartsysteem. S. Barker brengt een kort artikel over Opuntia 
leptocaulis en E. Putman over Ariocarpus retusus U. Bernhard was op de groeiplaats van 
Astrophytum coahuilense. en bericht daarover. Over veranderingen in de CITES-reglementen 
berichten S. Knees en N. Taylor.
Theo Neutelings

A lo ë , ja a rg a n g  23  (1 9 86 )
IMr. 1 Alleen de kaft van dit tijdschrift maakt een abonnement al de moeite waard; ditmaal siert 
Pachypodium lealii de voor- en de achterkant. Deze aflevering is opgedragen aan de bekende 
botanicus Harry Hall die op 1 8 februari 1 986 overleed. De vaste rubrieken ontbreken ook dit
maal niet: het reisverslag van D.S. Hardy over Madagascar en Philateletica Succulenta. De korte 
artikelen, vergezeld van kleurenfoto's gaan over Whitesloanea crassa (John Lavranos), Tricho- 
caulon cactiforme (D.T. Cole), Echinocactus horizonthalonius (P D. Brink), Ophthalmophyl- 
lum praesectum  (Nico Sauer) en Copiapoa barquitensis (A. de Lange). Met name het eerste ar
tikel is zeer waardevol omdat dit de eerste gepubliceerde kleurenfoto van deze uiterst zeldzame 
Stapelieae geeft. Peter Bruyns gaat in op Crassula rupestris ssp. marnierana en geeft veel eco
logische gegevens over deze soort. Tenslotte geeft Howard Gie een verslag van een bezoek aan 
de Karroo Gardens.
Nr. 2 - .
Nr. 3 De voorplaat is een prachtige opname van Aloë pillansii Bruyns bericht over een afwijken
de bloem van Stapeliopsis saxatilis. Hardy vervolgt het verslag van zijn Madagascar-reis. Ham- 
mer gaat in op Conophytum pellucidum. Enkele korte artikelen gaan over Echinocereus rei- 
chenbachii, Ophthalmophyllum noctiflorum, Astrophytum myriostigma, Nopalea's op post
zegels, Neohenricia sibbettii, winterharde Afrikaanse succulenten, kopvermenigvuldiging bij Li- 
thops en een Lithops met 296 hoofdjes en een diameter van 240 mm. Hardy vertelt over plan
ten in de Namib-woestijn. De achterplaat is een afbeelding van Aloë claviflora 
Nr. 4 Foto's van Aloe lineata en A. dichotoma sieren de omslag. Hardy gaat verder over Mada
gascar. Gie doet verslag van zijn reis naar de Klein Swartberge. Hardy had nog een stukje over de 
Namib Cole beklom de Brandberg en vertelt van zijn vondsten. In de filatelie-hoek deze keer 
Opuntia’s op postzegels. Korte artikelen belichten Turbinicarpus, Euphorbia meloformis en 
Aloë pratensis

Cees Boete en Ludwig Bercht
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

Terugkomend van een fijne vakantie treft u alweer een nieuwe aflevering 
van uw lijfblad "Succulenta" aan. Snel wordt dit doorgebladerd en van 
sommige artikelen denkt U: dit wil ik nog wel eens op mijn gemak doorlezen. 
Andere uiteenzettingen hebben uw belangstelling in mindere mate. Dit is na
tuurlijk, want er is gelukkig geen redakteur van enig tijdschrift te vinden, die 
iedere lezer voor 100% tevreden kan stellen.
Naar mijn mening is ons maandblad bestemd voor het doorsnee-lid en dat is 
nu juist het lid, dat zich aan iedere omschrijving onttrekt. Men kan wel 
vaststellen, hoe hij waarschijnlijk niet is. Hij zal geen leek zijn, doch een ze
kere belangstelling hebben voor succulente planten. Anders zou hij de 67e 
jaargang van ons aller "Succulenta”  niet ontvangen. Hij is geen weten
schapper, soortenjager of specialist met betrekking tot een bepaalde succu
lente plantenfamilie, want deze mensen zijn het milieu van de familie Doors
nee al lang gepasseerd. Toch zijn ze over het algemeen trouwe leden van 
onze vereniging en zijn zij het vaak, die door hun publikaties hun steentjes 
bijdragen tot het in stand en op peil houden van ons tijdschrift. Soms schie
ten zij hierbij hun duel wel eens voorbij en ze realiseren zich dan kennelijk 
niet, dat de meerderheid van onze leden dergelijke ontboezemingen ijverig 
overslaat. Enkele voorbeelden ter illustratie, waarbij ik vooropstel, dat deze 
niet uit ons blad afkomstig zijn. Ik vond ergens een uiteenzetting (rijk geïl
lustreerd) over de struktuurverschillen van de zaadhuiden, zoals die tevoor
schijn komen op REM-foto's bij vergrotingen van 100-500 maal. Weten
schappelijk wellicht uiterst interessant en instruktief, doch ons gemiddelde 
lid interesseert het geen lor omdat hij a) zelf geen REM-foto's kan maken; b) 
de resultaten van dergelijke foto's niet op de juiste wijze kan interpreteren en 
c) het belang en de noodzaak ervan niet inziet. Derhalve niet geschikt voor 
opname in "Succulenta".
Ergens anders vind ik het verhaal van een verzamelaar, die in Mexico ten 
oosten van Santiago Papasquiaro op de weg naar Chinacates een cactus
soort vindt, die volgens hem nog nooit is beschreven. Er wordt een mooie 
Latijnse naam aan gegeven, er volgt (ook al in het Latijn) een uitvoerige be
schrijving van de plant en alle details ervan onder vermelding, waar het holo- 
type is gedeponeerd en daarna volgt hetzelfde verhaal in de moedertaal van 
de auteur. Fantastisch, wat die man gepresteerd heeft. We nemen er graag 
onze pet voor af, maar is een dergelijk bericht geschikt om daarmede de 
kostbare pagina's van "Succulenta" te vullen? Mijn antwoord is: neen. 
Tenslotte een voorbeeld van een opbouwend schrijven van een groot botani
cus, nl. L. Benson, die een boek van 1 044 pagina's schreef, getiteld "The 
cacti of the United States and Canada", waaruit ik met eigen woorden iets 
citeer. Hij vertelt, dat een soort esdoorn (Acer negundo) in Amerika alge
meen voorkomt in het oosten, het midden-westen en zuiden, doch ook in 
Californië en in de Rocky Mountains. In al deze gebieden, die een enorme 
oppervlakte in de USA beslaan, zijn wel kleine verschillen bij deze esdoorns 
te constateren, waardoor vroeger de namen A. californicum, A. interius en 
A. texanum ontstonden, doch hij zegt: mensen, laten we deze boom nu als 
één soort beschouwen, nl. Acer negundo met de bovengenoemde variëtei
ten. Dan weet iedereen, over welke plant we het hebben. De hooggeleerde 
streeft hier dus bewust naar vereenvoudiging en als wij dat ook doen, berei
ken we een goed niveau van "Succulenta".



Pyrrhocactus glaucescens Ritt.

S. KOOIJ

Naast de in de verzamelingen van oudsher bekende Pyrrhocactus flocco- 
sus is er een tweetal nauwverwante soorten bekend: P. echinus en P. 
glaucescens. P. echinus en P. glaucescens lijken sterk op elkaar, maar met 
name door de blauwere kleur van de epidermis van P. glaucescens kan 
men deze toch goed onderscheiden van P. echinus, die een veel groenere 
epidermis heeft.
P. glaucescens werd in 1956 door Ritter gevonden in de Noordchileense 
kuststrook bij El Cobre. Toen Ritter in 1 956 zijn ontdekking deed trof hij op 
de type-vindplaats talrijke verdorde plantenresten aan. Tot wel een kilome
ter landinwaarts was door de heersende droogte praktisch geen levend 
exemplaar meer te vinden. Op hogere gedeeltes meer landinwaarts vond 
Ritter nog enige levende planten; door de tegen de bergen waarop de plan
ten groeiden optrekkende nevels, konden de planten voldoende vocht ont
vangen om in leven te blijven.
Volgens de boeken zouden Pyrrhocactussen niet echt moeilijk in cultuur 
zijn. Toch is dit maar ten dele waar. De Chileense planten houden absoluut 
niet van natte voeten en stellen een luchtig grondmengsel zeer op prijs. Het 
zijn perfecte planten om op lava te kweken; de groei wordt dan bijzonder 
kompact en "hard". De bloeibaarheid wordt door lava niet negatief beïn
vloed. Een tweede voordeel van lava voor deze planten is de mate vén 
droogte in de winter. Ervaring met deze planten leerde mij dat het elk jaar 
ompotten — op welk substraat dan ook — beslist moet worden afgeraden. 
Enkele jaren van rust in de wortels doet de planten eerder goed dan kwaad. 
Zaaien geeft geen echte problemen, al moet men oppassen dat men ce 
zaaisels goed lucht na het ontkiemen en beslist niet laat ontkiemen bij een 
temperatuur van meer dan 20 °C. P. floccosus en aanverwante soortdn 
smeulen, zo is mijn ervaring, tamelijk snel weg bij al te hoge temperaturen. 
Zo lang temperatuur en vochtigheid van de lucht in goede balans zijn geven 
de zaailingen een zeer voorspoedige groei te zien. Af te raden valt het ver
spenen in het eerste jaar. Ik heb ervaren dat te vroeg verspenen van 
Pyrrhocactussen snel kan leiden tot grote verliezen. Zaaien in diepe bakken 
geeft een bijzonder goed resultaat.
Door de relatief lage ontkiemingstemperatuur zijn de soorten uit het 
geslacht Pyrrhocactus ook voor "huiskamer” -liefhebbers eenvoudig uit 
zaad te vermeerderen.
Lichte schaduw in de zomer verlangen alle Pyrrhocactussen, alsmede goed 
water en frisse lucht, met een groeipauze in de heetste maanden van het 
groeiseizoen. In de winter droog houden.
Ritter beschreef Pyrrhocactus glaucescens in 1 963 in het tijdschrift Taxon. 
Backeberg meende dat de soort bij Neochilenia behoorde en veranderde in 
hetzelfde jaar de naam dienovereenkomstig. In 1 966 zagen Donald en Row- 
ley het weer anders; zij degradeerden het taxon tot variëteit van Neoporteria 
eriocephala Uit Ritters beschrijving van P. glaucescens (FR 538) zijn de be
langrijkste kenmerken overgenomen:
De plant spruit niet, is eerst bolvormig en wordt later iets langgerekter, 4-6 cm in diameter; epi
dermis blauwgroen; de wortel is een kleine, konische witte penwortel.
Ribben 13-14, 5-8 mm hoog, met diepe groeven, knobbels van boven vlak, naar onder toe uit
lopend in een stompe kin van enkele millimeters lang. De areolen zitten op de knobbels, zijn 
enigszins verzonken, ovaal, 3-5 mm lang, voorzien van kort wit vilt; de onderlinge afstand op de 
rib is ca. 8 mm.
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De doorns zijn zwart, later vergrijzend, recht. Randdoorns 8-1 3, naaldvormig, geplaatst in een 
cirkel, half naar buiten gericht, 7-20 mm lang, de onderste zijn de fijnste en tevens de kortste; 
afwezig zijn de voor P. floccosus kenmerkende lange witte haren. Middendoorns 1-4, sterker, 
afstaand, 1 5-30 mm lang, de 3 bovenste vaak tussen de randdoorns. Alle doorns zijn direct in 
de nieuwgroei aanwezig.
De bloem is 25-33 mm lang, bij volle opening 1 5-25 mm breed, reukloos.
De kroonbladen zijn 9-1 5 mm lang, 2-6 mm breed, min of meer spatelvormig, van boven afge
rond tot kort toegespitst, van onder recht opstaand, zich naar boven trechtervormig uitsprei
dend, de binnenste wit tot rosé, de buitenste met een purperrode middenstreep. De stamper is 
karmijnkleurig.

Groeneveld 5, 2 20 3  BP Noordwijk

Parod ia's in Noord-Argentinië
Expedities van het echtpaar Piltz tussen  1 9 7 6  en 1 9 80
(Slot)

W. WESKAMP

Verder naar het noorden, rond Santa Rosa (2000 m) groeit een vorm van Pa- 
rodia piltziorum (P59a) en iets hoger nog een andere vorm (P59b), beide 
deels met gehaakte middendorens. Beide populaties zijn mijns inziens alleen 
maar standplaatsvormen van de typesoort. De meest noordelijke populatie 
vond Piltz bij Angastaco (P227). Het lichaam van de planten hier is korter, 
meer afgeplat bolvormig en warrig bedoornd. De vraag of hier reeds een af
splitsing moet plaatsvinden, kan pas later gesteld worden.
In deze vormengroep hoort ook de al eerder genoemde Parodia P1 45 uit de 
omgeving van Amaicho del Valle. Ze groeit zuilvormig zoals die van San Car- 
los maar is slanker en heeft zowel rechte als gehaakte dorens. Door haar 
meestal zwarte bedoorning is deze plant zeer mooi. Ik beschouw haar als een 
variëteit van P. piltziorum.



Een mooie plant is ook de roodbedoornde Parodia P1 69 uit de Quebrada de 
Cafayate. Was dit de plant die door Ritter beschouwd werd als P. sanagasta? 
Ik bezit deze importen echter pas sinds kort zodat ik daarover, net als enige 
andere soorten uit 1 980, nog geen uitspraken durf te doen.
Tussen Cafayate en Alemania (1 300 m) werd de door Rausch gevonden en 
door Backeberg beschreven P. microsperma var. cafayatensis opnieuw ver
zameld. Ik heb deze variëteit, waarvan nog een populatie werd gevonden bij 
La Vina, ingedeeld bij P. tuberculosi-costata. Beide vondsten dragen het 
verzamelnummer P56.
Ten zuiden van Molinos vonden ze dan de eerste Protoparodia (PI 55). We 
hadden nooit gedacht dat ze zo zuidelijk zou voorkomen. Het is de door 
Brandt beschreven P. muhrii, die volgens zijn gegevens echteT voorkomt bij 
Potrero op de vindplaats van P. variicoior. Er wordt hier nogmaals op gewe
zen dat P. muhrii, P. rauschii en P. variicolor behoren tot de vormengroep 
rond P. aureicentra Zij behoren aldus tot de verst naar het zuiden doorge
drongen Protoparodia's. Deze planten vallen op door de grote, rode, holle 
vruchten, (n.v.d.v.: de vruchten zien er soms uit zoals die van Islaya). Deze 
holle vruchten vinden we vreemd genoeg alleen terug bij soorten van het on
dergeslacht Obtextospermae (o.a. P. ayopayana); hun groeiplaatsen liggen 
echter in het uiterste noorden van het verspreidingsgebied van het geslacht 
Parodia. Samen met deze P. muhrii groeit weer een gladzadige soort, waar
van echter maar weinig exemplaren gevonden konden worden. Opheldering 
ervan was dan ook niet mogelijk.
Over Molinos ging de reis verder naar het gebied rond Cachi waar de soorten 
dicht bij elkaar groeien. Reeds in 1 97 6 werd in de onmiddellijke omgeving 
van de plaats Cachi op 2200 m Parodia P62 verzameld. Het is de door Ritter 
vermelde P. heteracantha FR926, die samen met P. rauschii (P63) voor
komt. Deze plant werd ook door Rausch ontdekt, en door Backeberg, met een 
verkeerde groeiplaats, als P. kiiianana gepubliceerd. Rond deze soort 
bestaan nog steeds wat onduidelijkheden. In het Kakteenlexikon wordt zij 
met P. dichroacantha geïdentificeerd maar van P. dichroacantha is inmid-

Parodia pluricentralis (P I69) Foto: Babo Parodia horrida (P59) Foto: J. Piltz.



deis de juiste standplaats bekend. Onomstreden is echter de vindplaats bij Ca- 
chi en ook dat de daar voorkomende planten in habitus overeenkomen met 
de beschrijving van Backeberg. Afwijkend blijft nog steeds de bloemkleur, die 
aangegeven werd als oranje tot steenrood. Mijn planten bloeien alle geel. Ik 
moet echter toegeven dat ik ter vergelijking alleen planten ter beschikking 
heb, gewonnen uit FR926 zaden; de importen uit de verzamelreis 
februari/maart 1 980 bloeien nog niet. Misschien wordt dit probleem ook bin
nenkort opgelost.
Aangezien Rausch mij eens schreef dat hij ook ten'westen van Cachi dezelfde 
planten had gevonden werd door het echtpaar Piltz de gehele omgeving 
grondig uitgekamd. Daardoor vonden ze bij Cachi Adentro nog een populatie 
van P. rauschii en ook hier groeit ze weer samen met een gladzadige, rood- 
bloeiende soort (P228). Interessant is dat men vanaf de groeiplaats van P. 
kUianarta de groeiplaats van deze P228 kan zien. In vogelvlucht is het maar 
1 km. Hierdoor lijkt genenuitwisseling mogelijk maar er werden toch geen hy
briden gevonden. Terwijl P. kilianana zeer moeilijk ergens in te delen is (mis
schien nog het best in de reeks van P. uhligiana), is Parodia P2 28 duidelijk 
een telg uit de groep van P. catamarcensis De taxa van deze soortenrijke tak 
uit het ondergeslacht Parodia, waartoe ook P. dichroacantha behoort, ko
men voor in het gehele verspreidingsgebied.
Bij Rumihuasi, noordwestelijk van Cachi (2600 m), groeit nog een vorm van 
P. rauschii (P63a). Parodia P65, gevonden aan de weg naar Poma, in de om
geving van Potrero, is de door mij beschreven P. lohaniana Hiermee groeit 
samen P. variicolor (P66). Tenslotte werd dan nog, tussen Cachipampa en 
Cuesta de Obispo (3300 m), de door Backeberg ontdekte P. aureicentra op
nieuw verzameld.
Naar het noorden, naar Tilcara, provincie Jujuy, waren ze ook in 1 976 ge
gaan. In de Quebrada de Juella vond men twee populaties (P69 en P69a) en 
iets zuidelijker, in de Quebrada de Purmamarca, de populatie P69b. Het zijn 
alle vormen van P. tilcarensis die tot Protoparodia behoort. In 1980 werd 
deze verzameltrip herhaald en tussen Volcan en Tumbaya vond men de 
eveneens tot de P. tilcarensis-groep behorende P. setosa (PI 71). Deze plan
ten lijken wel met krijt overpoederd.
Ten zuiden van Humahuaca, bij Uquia, werd nog een vorm van P. maassii 
(P237) gevonden. Dit is dan tevens de meest zuidelijk doorgedrongen soort. 
Gladzadige soorten komen hier niet meer voor. De laatste vertegenwoordi
gers van deze soorten hier in het noorden, zoals P. mutabilis, P. aureispina 
en P. betaniana, vinden we noordoostelijk van de stad Salta ongeveer bij Mo- 
jotor en Betania. Hierop komt ook weer een uitzondering voor. Het zijn de 
planten door Piltz gevonden in het zuiden van de provincie Jujuy (600 m) en 
als P239 gecatalogiseerd. Het kan hier mogelijkerwijze gaan om de door 
Backeberg beschreven P. fuscato-viridis, die volgens hem hier moet voorko
men.
Op de terugreis in 1 980 werd aan de oostzijde van de Andes, even ten zuiden 
van de stad Salta (1 100 m) Parodia P235 gevonden. Deze planten kan ik 
niet thuisbrengen. De tot 30 mm lange middendorens zijn in de schedel bruin 
tot matzwart, later worden ze bijna wit met donkere, rechte tot zwak gekrom
de punten. Voorwaar prachtige planten.
Parodia P247 komt voor in de omgeving van Trancas, provincie Salta. Ge
zien de habitus is het de door Brandt beschreven P. weberiana, waarvan hij 
geen groeiplaats opgeeft. Voor deze plant worden zowel gele als oranje 
bloemen vermeld zodat de rode bloemen van P247 niet in tegenspraak met 
de originele beschrijving zijn.
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Tot slot moet nog een laatste vondst bij San José de Escalchi vermeld wor
den op 2230 m. Het is een vorm van P. aureicentra (P252).
Een perfekte onderverdeling, zoals wij die zo graag zouden willen, zal ook in 
het geslacht Parodia niet te bereiken zijn. Het staat echter onomstotelijk vast 
dat de vondsten van het echtpaar Piltz op hun vier verzamelreizen ons een 
prachtig stuk vooruit hebben geholpen.
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Enkele in teressan te  A loe-hyb riden

W. STERK

Zo nu en dan kom ik in de verleiding om, als er van twee Aloësoorten ieder 
een plant bloeit, deze met elkaar te bestuiven. Soms komen er maar aan 
een van beide planten vruchten, ook als er van allebei de planten stuifmeel 
is overgebracht naar de andere. Het aantal zaden is gewoonlijk minder dan 
bij bestuiving binnen de soort. Als er goed zaad gevormd wordt, bewaar ik 
dat tot het volgende voorjaar om het dan uit te zaaien. Toch gebeurt het 
nogal eens dat dergelijk zaad niet kiemt, of maar voor een klein deel. Ge
woonlijk laat ik de potjes met het zaad nog tot het volgend voorjaar staan, 
ervoor zorgend dat ze in die tijd niet uitdrogen. Het komt voor dat er in die 
tijd nog zaden kiemen. Zo kon ik het een paar jaar geleden niet laten Aloë 
ballii te bestuiven met A. bellatula. De eerste soort zette enkele vruchten, 
A. bellatula leverde daarentegen geen enkel zaadje op. Het resultaat van de 
uitzaai van een twaalftal zaden was dat er uiteindelijk drie planten volwas
sen werden, die onderling geheel verschillend zijn. Een ervan is uitgegroeid 
tot een pol van acht plantjes, maar heeft nog niet gebloeid. Het tweede 
exemplaar heeft zich gesplitst in twee plantjes en is vrijwel gelijk aan A. 
bellatula.
De derde plant vormt tot nu toe geen spruiten. De bladeren zijn vrijwel ge
lijk aan die van A. bellatula maar wel breder en langer. Bovendien hebben 
ze merkwaardige rode vlekjes. De bloemtros heeft 3 5 bloemen, dus meer 
dan A. bellatula; de stengel is steviger dan bij A. ballii. Deze laatste plant is 
het mooiste, maar is als er geen spruiten gevormd worden veroordeeld uit 
te sterven.
Dit experiment is wel geen groot succes, maar dat is met veel kruisingen 
het geval.

Uit Engeland zijn veel kleinblijvende hybriden afkomstig, die zeker wel de 
moeite waard zijn. De eerste is een kruising tussen A. rauhii en A. saun- 
dersiae. Het is een plantje van twaalf centimeter doorsnede met een twin-



Aloe variegata x descoingsii Aloe rauhii

tigtal donkergroene, iets bronskleurig aangelopen blaadjes, met fijne tandjes 
langs de rand en kleine lichte vlekjes. Het plantje spruit van onderuit, zodat 
het een zodeachtig geheel wordt. We kunnen hier heel makkelijk stekjes af
nemen voor vermeerdering. In de zomermaanden ontwikkelen zich steeds 
bloemstengels van ongeveer 30 cm lengte met een 25-tal oudrose 
bloempjes. Soms zijn er uit een rozet drie bloemstengels tegelijk in ontwik
keling.
Ik weet niet of dit rijkbloeiende en goedgroeiende dwergje een cultivarnaam 
heeft; het is dat zeker waard. Uit wat ik in het begin schreef blijkt wel dat 
dit plantje uitgezocht moet zijn uit een aantal zaailingen. Er zullen er ook 
wel bij geweest zijn die minder goede eigenschappen hadden.
Dit plantje zal op den duur zijn weg wel vinden naar de liefhebbers die op 
zoek zijn naar zulke juweeltjes voor kas of vensterbank. Van de ouders is A. 
rauhii het beste bekend. Aloë saundersiae komt uit Natal. Het is de kleinste 
Aloë uit Zuid-Afrika. De 6 cm lange blaadjes zijn maar 3 mm breed en 
langs de rand bezet met fijne tandjes. Op een 1 5 cm lange bloemstengel 
staan een twaalftal kleine rosé bloempjes. Ik kom op deze soort nog wel 
eens terug. Mijn plantje van deze soort vond ik bij Van Donkelaar.
Een ander miniatuurplantje uit Engeland is een kruising tussen A. albida en 
A. haworthioides. Het heeft smalle heldergroene, opstaande blaadjes van 
acht centimeter lang en drie millimeter breed, met vrij lange dunne tandjes 
langs de rand. Ook dit is een zodevormend plantje. Het bloeit niet zo rijk als 
de eerste soort. De bloempjes zijn w it met uitstekende gele meeldraden. 
Het plantje is ook zonder bloemen al een sieraad, net als de vaderplant A. 
haworthioides. De andere ouder, de uit Transvaal afkomstige A. albida is 
een plantje met smalle blaadjes en witte bloempjes. Het is voor zover mij 
bekend niet in Nederland aanwezig. Een experiment voor het verkrijgen van 
dwergvormen, dat tot nu toe bij mij mislukt is, is het kruisen met A. bowie- 
ana (Chamaealoe africana) als moederplant. Merkwaardig is daarbij, dat er 
wel zaden worden gevormd. Tot nu toe is het me niet gelukt daar plantjes 
uit te kweken. De zaden kiemen niet, hoewel ze er normaal uitzien. Moge
lijk heb ik ze te vroeg gezaaid.
Volgend jaar probeer ik het nog eens.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond
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Rhipsalis, planten voor liefhebbers?

FRANK SÜPPLIE

Dit geslacht is in Nederland in de cactusverzamelingen ondervertegenwoor
digd. De planten groeien vrij snel waardoor ze veel plaats nodig hebben. 
Wie plaatsgebrek krijgt kan zich beter op de dwergvormen van dit geslacht
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toeleggen. Mocht u geen beschikking hebben over een schaduwrijke plaats 
in uw kas, dan kunt u toch soorten van dit geslacht kweken want het 
geslacht Rhipsalis omvat ook enkele soorten die volle zon kunnen verdra
gen.
Het geslacht Rhipsalis werd in 1788 door Gaertner opgesteld. De naam is 
afgeleid van het Griekse woord 'rhips' dat vlechtwerk betekent, duidend op 
de vaak warrige groei. Het verspreidingsgebied van dit geslacht is erg 
groot. Het omvat niet alleen Midden- en Zuid-Amerika, maar ook tropisch 
Afrika, Madagascar, de Seychellen tot en met Sri Lanka, het vroegere Cey- 
lon. Dit geslacht is dan ook de enige vertegenwoordiger van de cactusfami
lie met soorten die van origine buiten Amerika voorkomen. Natuurlijk denkt 
u nu aan de Opuntia's en de Cereussen die rond de Middellandse Zee 
groeien. Deze planten zijn echter door de mens naar dit gebied gebracht; 
men kan dus niet van oorspronkelijke groei spreken.
De meeste soorten van dit geslacht zijn epifyten. Epifyten zijn planten die le
ven op andere planten zonder van deze gebruik te maken als voedselbron. 
Een klein aantal soorten groeit evenwel niet epifytisch. Het geslacht omvat 
zo'n 50 tot 60 soorten. Het aantal soorten is mede zo groot geworden toen 
de meeste soorten van de geslachten Acanthorhipsalis, Lepismium en het 
monotypische geslacht Erythrorhipsalis in dit geslacht zijn opgenomen.
De kweekwijze van Rhipsalis is iets anders dan van de Phyllo's. Rhipsa- 
lisplanten bloeien meestal 's winters waardoor temperaturen van 1 5 a 
2Ó°C vereist zijn. De watergift mag nooit stopgezet worden; de planten 
kennen geen echte rustperiode. Om ze in bloei te krijgen kunt u het beste in 
september tot en met november één keer per 1 4 dagen water geven zodat 
de wortels niet te veel uitdrogen. De niet-epifytische soorten zoals R. horri
da mogen in de winter wel droog worden gehouden en kunnen ook tempe
raturen van 5 a 10°C verdragen. In de zomer dient men de planten af te 
schermen tegen te veel zon; de niet-epifyten kunnen wel volle zon verdra
gen.
Het vermeerderen van Rhipsalis gaat het gemakkelijkst door stek. Deze 
mag niet kleiner zijn dan 1 0 cm zodat de stek later goed kan uitlopen. Na 
afsnijden laten we de stek maximaal 4 dagen drogen waarna we hem in 
voedselarme aarde steken. Na een week beginnen we voorzichtig met wa
ter geven. Meestal zijn de stekken binnen 14 dagen beworteld waarna we 
ze kunnen oppotten in een voedselrijk substraat. Een andere manier van 
vermeerderen is natuurlijk zaaien. Dit moet gebeuren zoals voor alle andere 
cactussoorten. Helaas is veel te koop aangeboden zaad van Rhipsalis 
niet soortzuiver. De groei van de zaailingen is langzamer dan de groei van 
stekken.
Na deze algemene inleiding wil ik enkele soorten voorstellen. R. horrida is 
de eerste soort. Deze plant is geen epifyt; ze groeit in de droogtegebieden 
van Zuidwest-Madagascar. Deze dwerg wordt maar 20 cm lang en heeft 
een rechtopstaande tot half hangende groei. De bloemen zijn klein, wit. R. 
fasciculata en R. madagascarensis zijn twee soorten die erg veel op R. 
horrida lijken. De verschillen tussen deze drie soorten zijn te klein om van 
aparte soorten te spreken.
Een goede soort is R. mesembryanthemoides. Deze plant wordt tot 40 cm 
lang; het is een langzame groeier. De zijtakjes zijn tot 1 5 mm lang. De 
bloem is tot 8 mm lang en tot 1,5 cm in doorsnede, wit tot lichtrose. Ze 
wordt gevonden in de staat Rio de Janeiro, Brazilië.
Rhipsalis houlettiana is wel de bekendste soort van het geslacht. De afge
platte takken zijn net zoals een zaagblad ingesneden. De totale lengte van de



plant kan meer dan 2 m worden, hoewel dit in cultuur niet veel voorkomt. 
De breedte van de takken is 3-5 cm. De trechtervormige bloemen worden 
tot 2 cm lang en zijn wit. De bes is rond, tot 1 cm in doorsnede, karmijn
rood. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied ligt in Brazilië.
R. monacantha is een soort uit het vroegere geslacht Acanthorhipsalis. Dit 
geslacht is inmiddels opgeheven en de soorten zijn bij Rhipsalis gevoegd, be
halve Acanthorhipsalis micrantha, waarvoor het geslacht Lymanbensonia 
werd opgesteld. R. monacantha heeft oranjekleurige bloemen die 1 -1,5 cm 
in doorsnede worden. De takken zijn tot 45 cm lang en tot 2-3 cm breed. 
Het verspreidingsgebied van R. monacantha ligt in Argentinië.
R. goebeliana is een soort met platte takken, 8-13 cm lang en tot 3 cm 
breed. De bloem is rosewit. De kleur van de vrucht is groenwit. Waarschijn
lijk is deze soort een hybride.
R. pilocarpa behoorde vroeger tot het geslacht Erythrorhipsalis. 'Pilocar- 
pus' betekent 'met behaarde vrucht'. De plant wordt tot 1 m lang. De areo- 
len bezitten 3 tot 1 0 kleine borstels die wit zijn. De bloemen zijn 2-3 cm in 
doorsnede en verschijnen aan het einde van de takken. De bes is behaard en 
donkerrood van kleur. De soort wordt gevonden in Sao Paulo, Brazilië.
R. purpusii werd in 1961 door Kimnach tot R. ramulosus gerekend, terwijl 
hij later R. ramulosus op zijn beurt uit het geslacht Rhipsalis afzonderde en on
derbracht in het geslacht Disocactus, de juiste naam is derhalve thans D. 
ramulosus. Eveneens tot Disocactus (Rhipsalis) ramulosus werden de vol
gende Rhipsalis-soorten gerekend: R. jaimaicensis, R. leiophloea en R. co
riacea.
Rhipsalis cassutha is een van de langst bekende soorten van dit geslacht. 
De plant wordt tot 3 m lang en groeit zowel in Zuid-Amerika als in tropisch 
Afrika. De bloemen zijn witachtig.
Tot slot nog R. capilliformis die zeer dunne takken heeft. De bloemen zijn 
tot 8 mm in doorsnede, wit. De vrucht is wit en de zaden zijn donkerbruin. 
De soort is tot op heden niet teruggevonden maar men vermoedt dat de vind
plaats in Oost-Brazilië ligt.

Weg langs het kerkhof 1, 6 04 5  AN  Roermond

H et ges lacht M a tu c a n a  Br.&R. (XVII)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

Matucana huagalensis (Don. & Lau) Bregman, Meerstadt, Melis et Pul
len comb. nov.
(huagalensis = afkomstig van Huagal)

Basioniem:
Borzicactus huagalensis Donald et Lau, The Nat. Cact. & Succ. Journ. 25 
(2) p. 33 (1 970).

Synoniem:
Submatucana huagalensis n.n.

1 55



1. Matucana huaga/ensis, importplant onder nummer 19601 in de botanische tuin van Heidetberg. Deze plant behoort 
waarschijnlijk tot het door Lau op de type-vindplaats verzamelde materiaal. Het etiket vermeldt "UG 1 74, Lau, 
Peru". Foto: P. Bregman.

2. Matucana huaga/ensis IKöhres), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; dorsale zijde links, ventrale zijde rechts; 
vergroting 55x.

3. id., hilum; vergroting 60x.
4. id., testa van het laterale deel van het zaad; vergroting 500x.
Op dit moment beschikken w ij niet over dia's van bloeiende planten. Tevens is het onzeker o f de afgebee/de zaden van 
de "echte" M. huaga/ensis afkomstig zijn (zie tekst!. De zaadanatomie en het embryo is identiek aan die van M. inter
texta.

Beschrijving:
Lichaam groen; afgeplat bolvormig tot breed cylindrisch, tot ca. 1 5 cm 
breed, tot ca. 25 cm hoog; niet of weinig spruitend. Ribben ca. 1 8, recht,
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relatief smal, met ronde tuberkels. Areolen ovaal, 3-4 mm lang, 3 mm 
breed, eerst met donker vilt, 1 5 mm van elkaar verwijderd. Randdorens 
1 8-20, 1 0-20 mm lang, wit tot lichtbruin; middendorens 3-4, tot 40 mm 
lang, lichtbruin met donkerder top.
Bloem tot 1 0 cm lang, iets scheef; kroonbladeren licht rosé tot bijna wit. 
Bloembuis rosé, ca. 10 mm dik, behaard.
Vrucht rond, groen.
Zaad dofzwart, met onregelmatige arillusresten, ca. 1,3 mm hoog, ca. 1,3 
mm hoog, ca. 0,9 mm dik.

Nomenclatuur
Deze soort werd in 1 968 ontdekt door Alfred Lau en in 1 9.70 door Donald 
en Lau beschreven als Borzicactus huagalensis. Het type-exemplaar be
vindt zich in het herbarium van de Universiteit van Heidelberg onder num
mer Lau 1 74. Daar wij, zoals eerder uiteengezet, van mening zijn, dat deze 
planten tot het geslacht Matucana gerekend dienen te worden in plaats 
van tot het verzamelgeslacht Borzicactus s.L, is bovengenoemde nieuwe 
combinatie noodzakelijk.

Verspreiding
Het type-exemplaar werd door Lau verzameld nabij de haciënda Huagal, 
vlakbij de plaats waar de Rio Crisnejas uitmondt in de Rio Maranon. Deze 
vindplaats ligt in het Dept. Cajamarca, Peru.
De planten groeien op steile, met gras begroeide, naar het oosten gerichte 
hellingen.

Opmerkingen
Het lijkt erop dat de zaden, die onder de naam "huagalensis”  in Europa 
verspreid zijn, niet van de echte M. huagalensis afkomstig zijn, maar van 
M. intertexta. De meeste in de kuituur onder de naam M. huagalensis 
voorkomende exemplaren zijn afkomstig van Knize, niet van Lau. Deze 
planten bloeien ook rood in plaats van de voor M. huagalensis zo kenmer
kende wit-rose bloemkleur. Deze verwisseling is wel begrijpelijk, aangezien 
M. intertexta ook bij Huagal voorkomt.
Waarschijnlijk is M. huagalensis slechts van één vindplaats bekend en heeft 
alleen Dr. Lau materiaal hiervan verzameld. Om deze reden hebben wij de 
naam " Submatucana huagalensis fa ." KK 773a als synoniem onder M. 
intertexta gesteld.
De gegevens over deze soort zijn verre van volledig. Nader onderzoek is 
dringend gewenst.
Wij sluiten niet uit, dat de taxonomische status van deze soort in de toe
komst herzien zal moeten worden.

Veldnummers
Dit taxon is uitsluitend in omloop gebracht onder nummer L 1 74 als Borzi
cactus huagalensis.

(wordt vervolgd)

Corr.adres: Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen



Verzam elingen in Tsjecho-S low akije

PETER MANSFELD

Na een treinreis van 1 2 uur kwamen we - mijn vrouw en ik - vanuit Rostock 
aan in Karlovy Vary, een reeds in de 1 7e eeuw wereldberoemd kuuroord, 
380 m boven zeeniveau. Voor de huidige districtshoofdstad in de Westbo- 
heemse provincie, liggend in het smalle, door met bossen bedekte bergkam
men begrensde dal van de Tepla, en haar glauberzoutbaden hadden we wei
nig interesse en zo dwaalde onze blik over een niet echt opzienbarend sta
tion, dat waarschijnlijk nog uit de vorige eeuw stamt. Na een goed half uur 
wachten konden we verder; 20 minuten later kwamen we aan in ons reis
doel, Ostrov.
De Cesky Zakradkarsky Svaz, zakl organizace Klub Kaktusarie, de Tsje- 
choslowaakse organisatie van cactusvrienden, telt heden ten dage zo'n 
1 0 .000 leden. In Karlovy Vary en wijde omgeving wonen 90 aktieve leden, 
waarvan er 9 in de kleine stad Ostrov leven. Wanneer men bedenkt, dat er in 
de gehele CSSR geen enkele firma is die handelt in zaad of plantenmateriaal 
van succulenten dan kun je je verwonderen over dit hoge ledenaantal en de 
bovenal sterke interesse. Juist daarom verdienen de prestaties, die hier on
der uiterst moeilijke omstandigheden behaald worden, veel meer aandacht. 
De Tsjechische cactustraditie bouwt op namen als Alberto Fric en Zdenek 
Fleischer en zet zich voort in personen als Bohumil Schütz en Jan Riha.
Hier gelden nog pioniersgeest, improvisatie en uithoudingsvermogen, het lot 
in de meeste Oosteuropese landen, omdat een marktinteresse voor de hob
by ontbreekt. Zoals in de goede oude tijd moet hier ook veel tijd worden 
gestoken in zaken die de moderne Westeuropeaan dankzij de techniek hele
maal niet meer nodig heeft.
In Ostrov troffen we twee ware verzamelaars, hobbyisten met een enorme 
schat aan ervaringen, bijna onvoorstelbaar.
De jongste van de twee, Lubos Jirovsky, woonde in 1961 toevallig een le
zing over cactussen bij. Direct daarop kocht hij op de markt in Praag een 
cactus en van lieverlee groeide de verzameling. Nadat hij de mogelijkheid 
kreeg zijn kleine verzameling uit te breiden en achter het huis een eigen kas 
neer te zetten, raakte hij niet meer los van dit thema. De werknemer uit de 
Skoda-fabrieken verstaat zijn hobby. Vandaag de dag beslaat zijn keurige, 
liefdevol onderhouden collectie een oppervlakte van meer dan 20 m2, voor
namelijk bestaand uit Sulcorebutia's en Neoporteria's. De meeste planten 
werden zelf gekweekt uit zaad, verkregen via correspondentie uit oost en 
west. De kas wordt verwarmd met electrische energie. Alle potten staan in 
zelfgemaakte zinken bakken. Deze manier van opstellen ziet men dikwijls in 
de CSSR. Het anorganische substraat bestaat uit grof rivierzand, 
daksteenslag of porfyr, een produkt uit het Ertsgebergte. Water en voeding 
krijgen de planten van onder uit. Gezien de gezonde toestand bevalt het hun 
goed. Zelfs op eigen wortel staande moeilijke soorten zagen er zeer gezond 
uit.
Wanneer men een echte hobbyverzameling wil zien, die veel meer kost dan 
opbrengt (aan plantenverkoop wel te verstaan) dan is het wel deze collectie 
van de heer Jirovsky. De reis naar Ostrov was het ten volle waard.
De reis was het ook waard omdat er hier nog een bijzondere verzameling te 
bezichtigen viel. Bedoeld wordt de verzameling van Karei Dont, de secretaris 
van de sectie Notocactus van de Tsjechische vereniging. Natuurlijk vindt 
men bij een lid van de sectie Notocactus veel Noto's maar gelukkig ook nog
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wel wat andere cactussen. Karei Dont had al op 1 5-jarige leeftijd een eigen 
kleine verzameling. Door studie, oorlog en de tijd erna raakten de cactussen 
enigszins op de achtergrond, maar werden nooit helemaal vergeten.
In 1 958, toen het gezin Dont naar Ostrov verhuisde, begon hij opnieuw met 
een broeibak. Heden ten dage zijn er in zijn verzameling van 40 m2 nog plan
ten te vinden die uit de jaren vijftig afkomstig zijn. Het was niet altijd even ge
makkelijk in de afgelopen dertig jaar, vooral niet in de lange en koude winters 
(oktober tot april), maar het is een hobby waar het gehele gezin aan deel
nam.
Thans is het een verzameling die grotendeels gespecialiseerd is op Notocac- 
tus, Turbinicarpus en Sclerocactus. Over vrijwel elke plant wist hij een anek
dote te vertellen hetgeen ertoe leidde dat de tijd veel te kort was. Bijna alle 
planten had hij zelf uit zaad gekweekt. Op mijn vraag naar importen wees 
Dont trots op circa 30 planten. Echter, het bleek dat deze planten uit import- 
zaden gekweekt waren, afkomstig van Hugo Schlosser.
Het speet ons dat onze tijd zo krap bemeten was en dat we verder moesten 
naar Praag. Het is een verzameling die men gezien moet hebben, waar men 
gaarne weer terugkomt en die boven alles de indruk geeft van een diepgaan
de interesse van de eigenaar in de cactussen.

Niet zo ver van Praag, aan de E1 2 richting Rudna, bezochten wij de heer Ja- 
roslav Marval, vooral gespecialiseerd in Noto's. Wie bij Marval in de tuin 
naar een kas zoekt, zoekt tevergeefs. Hij heeft een deel van zijn huisdak ver
vangen door dakvensters en heeft zijn planten dus op zolder staan. Een mo
gelijkheid waaraan ook in onze overbevolkte steden meer gedacht moet wor
den. Het grote nadeel is het trap op, trap af slepen van materialen.
Bij het betreden van deze "kas" werden we verrast door het zien van een 
goed onderhouden, grote verzameling Notocactussen; plant en liefhebber 
schenen er plezier in te hebben. Alhoewel Marval beweerde dat zijn verza
meling bescheiden is en totaal niet compleet, schat ik toch dat zeker 50% 
van de bekende soorten, variëteiten en vormen daar stonden. Wat dat bete
kent beseft men pas als men bedenkt hoeveel nieuwe Notocactussen er in 
de laatste jaren gevonden zijn.
De heer Marval houdt zich pas gedurende 1 0 jaar met cactussen bezig. Via 
duiven, konijnen, vossen, nertsen, siervogels en siervissen kwam hij toevallig 
in contact met cactussen, die hem uiteindelijk toch meer aanspreken dan de 
dieren.
Wanneer men in de CSSR een gespecialiseerde verzameling heeft, dan be
merkt men pas goed de problemen. Zaad- en plantenmateriaal uit de liefheb- 
berskring is dikwijls niet soortzuiver; daarvoor en om aan nieuwe soorten te 
komen is Marval lid van Internoto geworden. Moeilijkheden doen zich dan 
weer voor bij het betalen van rekeningen en lidmaatschapsgelden, omdat 
Oosteuropees geld niet converteerbaar is. Hier komt dan de hulp van vrien
den van pas die als tegenprestatie meestal planten ontvangen. Nog steeds 
vindt de ware hobbyist in het Oostblok mogelijkheden om zijn hobby te beoe
fenen en uit te breiden. Geen enkel regime is bij machte dit door restriktieve 
maatregelen te beletten.
Een bewijs voor de juistheid van deze stelling was ook de verzameling die wij 
in Unhost-Nouzov, een dorp nabij Kladno, bezochten. Hier vonden wij, 300 
m boven zeeniveau, de verzameling van Karei Rys of beter gezegd we be
leefden deze collectie. Dat beleven is in dit geval niet overdreven want alhoe
wel de verzameling relatief onbekend is, behoort ze ongetwijfeld tot de 
grootste, misschien is ze wel de grootste, van Tsjecho-Slowakije. Geduren-
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VERENIGINGSNIEUWS JULI/AUGUSTUS 1988
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter:
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f  50,--. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f 5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f  30,--; 1/8 pag. f  55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. I 240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + f 3, - verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a f 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:

—  een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

—  veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W Duitsland

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs t 16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten /  2,50.
5. Propaganda-foiders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579 
of door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom 
onder vermelding van het gewenste artikel.

EVENEMENTENKALENDER

20 augustus 
20 augustus

25, 26
en 27 augustus 

27 augustus 

27 augustus :

27 en 28 augustus : 

3 september 

3 en 4 september : 

10 en 11 september :

17 en 18 septem ber: 

25 september :

1 oktober

15 oktober 
25 nov. t/m 4 dec.

Ruilbeurs afd. West-Brabant. Info in het juninummer.
Euphorbiadag bij bloemen- en plantentuin van Donkelaar, Laantje 1, Werkendam, 
dam.
Bloemen en plantententoonstelling "Eigen Fleur" van de KMTP in het openlucht
theater te Lochum. Info bij P. van de Waal, Albert Hahnweg 221, 7242 MP Lochum, 
tel. 05730-2128.
Plantenbeurs afdeling Zuid-Limburg. Info in dit nummer en bij J. Essers, tel. 045- 
251191.
Ruilbeurs van het "Oosten” . Tevens mogelijkheid tot plantenkeuring.
In het openluchttheater te Lochum. Info in het meinummer en bij W.P.C.H. Ber- 
voets, Mozartstraat 108, 7391 XM Twello, tel. 05712-72841.
Opendeurdagen bij Tony en Francine Houbrechts-Lafosse, Luikersteenweg 160 te 
Tongeren. Geopend van 8 tot 18 uur.
Internationale Cactus- en Succulentenbeurs afd. Nijmegen. Info in het juninummer 
en bij Th. Heijnsdijk, Coehoornstraat 30, 6521 CE Nijmegen, tel. 080-220130.
Open deurdagen bij Handelskwekerij J. Gielis, Pappotstr. 49, Westerlo-Tongerlo, 
tel. 014-547051.
Open dagen bij: Broeckhoven Marcel, Pastoriestraat 3, Duffel; A. Goossens, Me- 
chelsebaan 134, Duffel; L. Corten, Reynaershof 12, Lint (alleen zaterdag); L. Gebru- 
ers, Meidreef 74, Lint; L. Van Griekinge, Kard. Cardijnlaan 43, Lint; E. Van der Au- 
wera, Pierstraat 97, Reet; E. Verschueren, Lage Vosberg 5, Rumst.
Europese Landenconferentie (ELK) in "De Hegelhoef", Houthalen België. Info in 
het meinummer en bij J. Linden, Onderste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek, tel. 045- 
220966.
Internationale Succulentenbeurs van de vereniging "Leuchtenbergia”  in het 
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde. Info en reserveren bij Frans Hofkens, 
St. Jobsesteenweg 93, B-2130 Brasschaat België, tel. 03-6633795.
Cactus en vetplantenbeurs van de afdelingen Groningen, Hoogeveen en Delfzijl in 
de "Sprookjeshof”  te Zuidlaren. Info en reserveringen bij P. van Veen, De Gast 33A, 
9801 AD Zuidhorn, tel. 05940-2166 en in het meinummer.
Hoyadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam.
VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

Overtuig U van ons brede cactussenassortiment. Ook voor 
bijzondere sukkulenten, bizarre Rariteiten en prachtige 
Epiphyllums op naam bent U bij ons aan het juiste adres!

Bestel de KATALOGUS 1988 Plantenverzending loont zich!

HOVENS cactuskwekerij
Markt 10, 5973 NR LOTTUM Holl.
Telefoon 04763-1693
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AFDELINGSNIEUWS

Afd. Amsterdam
19 augustus : Eerste bijeenkomst na de vakantie.

Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem
18 augustus : Zomerbijeenkomst bij Mevr. Smit, Pr. Willem Alexanderlaan 104, Bennekom. Aanvang: 

19.30 uur.
8 september : Voordracht door Dhr. J. Theunissen over Notocactussen.

Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Floralaan 19 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
1 september : Plantenruil. Verloting: Bakker.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
7 september : Voorbereiding van de kas voor de wintermaanden. Plant v.d. maand: Anacampseros, 

Conophytum, Mamillaria en Notocactus.
Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen)
7 september : Plant v.d. maand: A. Schans.

Aid. Eindhoven
augustus : Geen bijeenkomst i.v.m. verhuizing naar andere locatie.
5 september : Ruil- en verkoopbeurs in de nieuwe zaal.

Plaats: Zaal ” De Schalm” , Meiveld 1 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
19 september : De traditionele ruilbeurs, maar als klap op de vuurpijl zullen Mevr. de Jong en Dhr. 

Veerman een succulenten ABC doen.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
7 augustus : Kasbezoek bij M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, Ammerzoden, vanaf 10.00 uur.
8 augustus : Kasbezoek bij: P. den Haan, Puccinistr. 12, Boxtel; Th. Broeren, Twijnmeer 37a, Ge

monde; Fam. v.d. Boer, Vliertstr. 2, St. Michielsgestel; J. Steenbakkers, Meidoornstr. 
52, St. Michielsgestel; P. Broeren, Bosscheweg 32, Den Dungen. Hier zal ook onze 
plantenkeuring plaats vinden.

12 september : Lezing door Dhr. Beukelaar te Berlicum.

Afd. Gouda en omstreken
15 september : Voordracht door Dhr. d’Eer uit België over "Cactussen in het algemeen” .

Plaats: ” 't Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Groningen
15 september : Dhr. H. de Looze met het vervolg van zijn serie "Het zuiden van de Verenigde Staten” . 

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder
10 september : Lezing door Dhr. F. van Strijen uit Den Helder.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DO UG  t VIVI RO W IA N D
200 Spring R ood •  Kempslon, Bedford •  Engtarvd MK42-BND 

Telephone Bedford (0234) SB970
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Afd. Nijmegen
6 september : Gezellige avond.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. West-Brabant
3 september : Feestavond i.v.m. het 20-jarig bestaan van de afdeling.

Plaats: Café Rest. ” De Linden” , Markt 82, Etten-Leur. Aanvang: 14.00 uur.

Afd. Zaanstreek
6 september : Thema verzorgd door een of meer eigen leden.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zuid-Limburg
6 september : Voor de pauze een korte lezing met dia’s door ons lid Dhr. L'Ortije over Sempervivums 

na de pauze verloting en bijpraten over de vakantie.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

De voorzitter van onze vereniging Dhr. H. Masman, heeft het bestuur medegedeeld dat hij door om
standigheden niet langer in staat is de functie van voorzitter uit te oefenen. Het bestuur is, zij het 
ongaarne, aan de wens van Dhr. Masman tegemoetgekomen en heeft zijn taak met onmiddellijke 
ingang aan de vice-voorzitter Dhr. M. de Bekker overgedragen.
Het bestuur betreurt het dat Dhr. H. Masman zijn functie voortijdig moet neerleggen en bedankt 
hem voor zijn inzet en betrokkenheid bij het besturen van de vereniging.

Peter Melis, secretaris

PLANTENBEURS AFDELING ZUID-LIMBURG

Zaterdag 27 augustus, plantenbeurs "Schimmert” in Zuid-Limburg in het gemeenschapshuis, Hoofdstraat 
12 te Schimmert.
De beurs begint om 10.00 uur en zal sluiten om 17.00 uur. De organisatie is in handen van Succulenta 
Zu|d-Limburg, de Limburgse Fuchsiavereniging en de Pelargoniumvereniging.
De bedoeling is om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken met de bedoeling de leden hun 
ovretollige planten en stekken te laten verkopen.
Gezien de ruimte en ook de "primeur” zal er alleen als er tafels over zijn, deze aan andere leden van vere
nigingen buiten Zuid-Limburg worden verhuurd.
Informatie over deze beurs bij het secretariaat van de afd. Zuid-Limburg.
J. Essers, Hokkelenbergstr. 8, 6444 AG Brunssum, tel. 045-251191.

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:
Uitgebreide collectie typeplanten. Ook grote solitairplanten, succulenten 

en cactussen in vele soorten.
Bol- en knolgewassen, bijzondere kamerplanten.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.
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VERSLAG BOOTREIS I.V.M. ALGEMENE VERGADERING SUCCULENTA, 28 MEI 1988.

De afdeling Frylan van de Nederlands-Belgische vereniging van liefhebbers van Cactussen en Vetplanten 
viert dit jaar haar 2e lustrum
In verband hiermee, had deze afdeling aan het hoofdbestuur aangeboden, de algemene voorjaars
vergadering te organiseren.
Veelal is het de gewoonte, om aan een dergelijke vergadering, een bezoek te koppelen aan een kas, kwe
ker of iets anders op plantengebied.
Omdat er in de provincie Friesland niet zo’n geschikte gelegenheid is om iets dergelijks te bezoeken, 
bood de afdeling iets aan wat in Friesland wel voorhanden is, vergaderen tijdens een bootreisje door het 
watergebied van de Princenhof bij Ernewoude.
Niet alleen het bestuur werd uitgenodigd, maar alle leden van Succulenta. Het hoofdbestuur vond dit een 
goed idee, en ging op het voorstel in.
Het afdelingsbestuur zorgde voor een boot en op 28 mei 1988 was het zo ver. Volgens het programma zou 
de boot om 9.30 uur in Grouw gereed liggen voor ontvangst, maar door een klein misverstand met de rede
rij, was de boot wat laat.
Toen de boot er was, bleek dat het gezelschap nog niet geheel compleet was, zodat wij om 10.30 uur kon
den wegvaren.
De boot, Marinus geheten, was een keurig verzorgd schip, waar zowel binnen als buiten van de prachtige 
natuur kon worden genoten.
Het weer was goed. Iets meer zon was niet onaardig geweest, maar de ingrediënten voor een leuke reis 
waren ruimschoots aanwezig.
De afdelingsvoorzitter G. de Lange sprak een welkomswoord en toen werd koffie geserveerd. Nadat wij 
een tijdje hadden gevaren, wat koffie gedronken en van het landschap hadden genoten, hield de heer Ru- 
bing een praatje over de opkomst van de cactusliefhebberij in Friesland. Hij vertelde, hoe hij, toen hij ver
schillende filmvoorstellingen in de provincie gaf, in aanraking was gekomen met 3 mensen, te weten de 
bekende G.D. Duursma, een boer Drijver genaamd en een banketbakker Sieperda. Dit waren mensen die 
kennis en inzicht hadden in succelente planten en dit hebben uitgedragen in de provincie.
Ondertussen waren wij het Pikmeer overgestoken, door de Ee, de Kromme Ee, de Hooidamsloot naar 
Ernewoude gevaren. Daar werd aangelegd en het watersportdorpje bekeken. Ondertussen waren de tafels 
gedekt voor de koffietafel. Toen om 13.00 uur iedereen weer aan bord was werd verder gevaren door het 
prachtige gebied. Onderwijl werd er gezellig met elkaar gegeten en als je zo bij de tafeltjes rondkeek leek 
het me wel één grote familie, leder deed zijn best en natuurlijk verhoogt zoiets de sfeer. Nadat de tafels 
waren afgeruimd begon de vergadering. Het verslag hiervan is voor rekening van onze secretaris de heer 
P. Melis en wordt zoals gewoonlijk gepubliceerd in ons maandblad.
Aan de vergadering werd geannimeerd deelgenomen. Voor verschillende leden was het een gewaarwor-

EUPHORBIADAG IN WERKENDAM OP 20 AUGUSTUS 1988.

10.00 uur: Ontvangst met koffie. Gelegenheid voor het uitstellen van
show- en ruilplanten.

11.00 uur: Lezing door de Hr. F. Noltee: Euphorbiaceae in Oost Afrika
en Arabië.

12.00 uur: Ruil- en verkoopbeurs van Euphorbia’s en andere Afrikaanse
Succulenten. Gelegenheid tot bezichtiging van onze kweke
rij met natuurlijk de Euphorbiakas.
Gelegenheid tot lunchen. Lunchpakket medebrengen, voor 
koffie wordt gezorgd.

13.30 uur: Lezing door de Hr. R. van Donkelaar. Euphorbiaceae in cul
tuur.

14.30 uur: Vervolg ruil- en verkoopbeurs, eventueel kasbezoek bij
F. Noltee te Zwijndrecht.

DEELNAME GRATIS
20% korting op alle Euphorbia's in onze verkoopkas tijdens deze dag. 

Lezingen en beurs vinden plaats in een zaal bij onze kwekerij.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830

65



ding eens zo’n vergadering mee te maken. Je leert de mensen van het bestuur beter kennen, maar ook 
kom je achter problemen, die oppervlakkig zo gemakkelijk zijn op te lossen, of lijken gemakkelijk op te 
lossen. Het gaat er mee als met zo veel dingen, hoe minder men er van af weet hoe gemakkelijker er over 
kan worden gepraat. Meer wetenschap maakt het probleem moeilijker. Wie goed heeft opgelet, heeft wel 
vernomen dat wij met onze vereniging, toch wel aardig op de goede weg zijn. Verschillende dingen zijn 
nog wel voor verbetering vatbaar, maar daar wordt aan gewerkt. Het was alleen jammer dat niet meer 
mensen van deze prachtige leerzame dag hebben genoten. Onze succulentenfamilie is zo groot en hoe 
leer je elkaar beter kennen en hoe kun je meer gegevens uitwisselen dan bij een dergelijke ontmoeting. 
Toen de vergadering teneinde was, kwam ook Grouw onze startplaats al weer in zicht. Over en weer de no
dige dankwoorden uitgesproken en om 17.30 uur meerde de Marinus aan en kon iedereen voldaan naar 
huis gaan.

Alle Hoekstra, 
2e secretaris afd. Fryslan

V Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht.
0 Tel. 078-124200.
O
R

F R A N S N O L T E E
N
D
E
R
E

S
u HET ADRES VOOR ANDERE VETPLANTEN.

c NIEUW:
c Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, zullen wij voortaan ook planten versturen.
u Vraag onze lijst met ongeveer 700 soorten andere succulenten door overmaling van f  1,50
L op girorekening 1295340.
E
N Geopend van april tot november op zaterdag van 10 tot 15 uur.

T Verder op afspraak.

E
N

NIEUWE LEDEN

Wel W.F. van, Warandelaan 29, 5707 CT Helmond 
Crama J., Mozartlaan 7, 3603 BD Maarsen 
Casteleyn Patrick, Frans v. Ryhovelaan 262, 105 B-9000 

Gent, België
Segaar E., Leidseweg 310, 2253 JM Voorschoten 
Schepers F.M.A., Heiningen 585, 4623 TS Bergen op Zoom 
Landsbergen P., Haydenstraat 314, 5011 NN Tilburg 
Senders M., Karei Doormanlaan 27, 5703 CJ Helmond 
Mijnders L., Boezemweg 22, 3247 BB Dirksland 
Walter M.T., Vechtstraat 64, 1784 TC Den Helder 
Sijtsma Marjo, Spankerenkade 2, 1107 ZX Amsterdam 
Deden C.H., Olstgracht 69, 1315 BH Almere 
Rombouts, Croonenbrugh 63, 3261 RE Oud-Beijerland 
Prange Uwe, Nordstrasse 4, 125 D-5216 Nieder-Kassel 
Kapoen T., Donkersloot 26, 2953 XB Alblasserdam 
Pendavingh W.H.J., Kastanjelaan 2-B, 3481 XA Harmelen 
Vroegindeweij N.D., Molenstraat 26, 3252 BE Goedereede 
Taselaar Marleen, Nobelstraat 66, 3262 OM Oud-Beijerland 
Dongen H. van, Zuiderkerkedijk 156, 3079 PB Rotterdam 
Waard de A., Javalaan 83-A, 9715 GT Groningen 
Bruins-Slot K., De Hoefslag 20, 9285 RV Buitenpost 
Stout Regina, Burchtweg 6-A, 8314 PR Bant 
Kuiper M., Kerklaan 24, 9628 AV Siddebuten 
Embden G.K., Hofsingel 46, 6834 GL Arnhem 
Pullen W.J., Rotterdamsedijk 13, 3112 AA Schiedam 
Waanders W., Haaksbergseweg 83, 7161 BH Weede (Gld.)

F. SÜpplie.Weg langs het Kerkhof 1,
(nabij Kapel i/h Zand), 
6045 AN Roermond, 
tel. 04750-19389.

Cactussen, vetplanten, epiphytische cactussen, 
epiphyllumhybriden, alles zelf gekweekt!
Tevens handgedraaide potten. Wij staan op de Nij
meegse cactusbeurs en de E.L.K.
Geopend zaterdags 11-17 uur

VAN DER ADWERA
Pierstraat 97
2638 Reet-Rumst
10 km. z. van Antwerpen

Phyllo's, Echeveria's, Asclepiadaceae, 
Epiphyten en vele zeldzaamheden. 
Bezoek op afspraak - tel. 32-3-888-88-16
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BELANGRIJK BELANGRIJK

OPROEP AAN ALLE LEDEN C.Q. AFDELINGEN.

Het is de bedoeling van Uw bestuur alle leden van SUCCULENTA die 25 jaar of langer een zilveren 
en zij die 40 jaar of langer een gouden draagspeld te doen toekomen.
De eersten zijn op de afgelopen alg. ledenvergadering reeds uitgereikt.
Wij verzoeken alle leden, liefst in afdelingsverband, die voor 1970 lid zijn geworden, dit op te ge
ven aan M. de Bekker. Dit om eventuele vergissingen te vermijden.
U krijgt de draagspeld z.s.m. rechtstreeks of via Uw afdeling toegezonden.

AFDELINGSNIEUWS:

In verband met het aftreden van onze 2e secretaris, de Heer F. Süpplie, verzoeken wij U in het vervolg alle 
correspondentie voor de AFDELING NOORD- EN MIDDENLIMBURG te richten aan de secretaris, de Heer 
J. Joosten, Zalzerskampweg 84, 5926 PL Blerick.

WERKEN
IN HET BUITENLAND

Zoekt u een voor langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland? Dan is 
dit het boek dat u zoekt. 
Boordevol informatie 
over werken in de metaal- 
en olie-industrie, als chauf
feur, leraar, au-pair, reis
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita
tieformulier.
Als u in het buitenland 
wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben.

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, werk
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de 
adressen van ongeveer 1000 
ondernemers en arbeids
bemiddelingsbureaus.
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag!
□  Gratis brochure
□  Boek: "Arbeit in Ausland”

Prijs: f 59,--

EUROPA BOKFÖRLAG AB 
Postbus 2014,
S 133 02 Tyresö, Zweden 
P.S.:
Wij bemiddelen niet in werk!
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Gevraagd: Door grote vetplantenliefhebber het 
boek: Das Sukkulentenlexikon of Succulenten- 
plants van Hermann Jacobsen. P. Furster, Rijks
weg 44, 4255 GM Nieuwendijk, tel. 01834-3483 na 
17 uur.

Te koop: Mijn zeer uitgebreide gevarieerde cactus- 
verzameling ± 600 stuks. Graag in één koop. 
D. Maasdam, Haarlemmertrekvaart 34, 2343 JC 
Oegstgeest, tel. 01711-10843.

Opgaven voor het augustus-nummer moeten vóór 
15 juli bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 
LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen per 
jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in deze 
rubriek. Alleen advertenties de hobby betreffende 
worden opgenomen.

Te koop: Kasje 1,50x1,50 m. met ca. 75 cactussen, 
waaronder een aantal oudere exemplaren. Liefst in 
één koop. Billijke prijs. G. Chef d'Hotel, Weerde- 
stein 153, 1083 GK Amsterdam, tel. 020-441411.

Te koop: Diverse kweekbakken en bakjes, boeken 
en tijdschriften over onze hobby, ca. 60 cactussen, 
ca. 100 soorten bloemenzaad, cactusaarde. Liefst 
in één koop. Prijs /600,--. W. Talsma, Treubstraat 
6, Katwijk aan Zee, tel. 01718-22567.

k a r lh e in z  u h lig  - k a k te e n
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst:

DM DM
Arrojadoa dinae 12,-
Cleistocactus strausii x
Hildewintera 7,- bis 25,-
Gymnocalycium bodenbenderianum 7,--bis 10,-
Micranthocereus polyacanthus 4,-
Notocactus bommeljei 4,-

allosiphon 6,--
Thelocactus tulensis 7,- bis 8,-
Wigginsia sp.n.W 34 4 , - bis 6,-
Euphorbia sipolisii 16,- bis 25,-
Jatropha multifida 8,- bis 10,-
Momordica rostrata 7 , - bis 8,-
Phytolacca dioica 7,- bis 10,-
Piaranthus punctatus 3,- bis 4,-
Talinum caffrum 10,-

Gevraagd: Org. zaailingen de Herdt van de navol
gende soorten uit het geslacht Neochilenia: confi
nis, krausii, totoralensis, transitensis, vanbaelii, 
iquiquiensis, vexata, limariensis. Minimaal 2, e.e.a. 
ter completering totale verzameling Chili. Ruilen 
voor andere soorten de Herdt-lijst uiteraard moge
lijk. Alleen zaailingen vanuit de Herdt-lijst. Gaarne 
opgave aan: S. Kooij, Groeneveld 4, 2203 BP 
Noordwijk, tel. 01719-12904.

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. 070-505648.

CACTUSKWEKERIJ J. MOLENDIJK
GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENSANDE 

Telefoon 01745-16768

ELKE LAATSTE zaterdag van de maanden april t/m 
september zijn wij geopend van 8.00 to t 15.30 uur.
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de 23 jaar.heeft Rys planten uit zaad opgekweekt, ongeveer 99% van zijn 
collectie. Deze planten vullen thans een kas met een oppervlakte van 1 50 
m 2.
Tussen prachtige, grote, gezonde planten vonden we ondermeer een com
plete verzameling Ariocarpussen. Vele exemplaren waren kopgroot. Helaas 
bloeien Ariocarpussen niet in de tijd dat we daar waren (mei), maar ook zo 
was het toch al het bekijken waard. Helaas ontbreekt het de eigenaar aan 
tijd; alleen het gieten van elke plant apart kost al twee volle dagen.
Het complex bestaat uit vier met elkaar verbonden kassen en wordt in de 
winter door kolen verwarmd. Naast het werk in de kas vragen natuurlijk ook 
gezin, woning en werk hun tijd en aandacht. Daarbij komt dan nog de uit
stapjes van Tsjechische en Slowaakse cactusverenigingen richting deze col
lectie.
Bij zo'n grootte vraagt men zich wel af waar een keer de grens bereikt wordt. 
Het is een liefhebberscollectie, evenwel met Europese allure. Voor Ariocar- 
pus-fans, maar eigenlijk voor alle cactusliefhebbers, is deze collectie een 
must bij een bezoek aan Praag en omgeving. In deze kassen kan men we
kenlang vertoeven zonder zich te vervelen. Wij zullen bij een volgende reis 
naar de CSSR hiervoor zeker meer tijd inruimen.
Gekomen aan het einde van dit verslag wil ik mede namens mijn vrouw een 
ieder bedanken voor de enorme hartelijkheid en gastvrijheid die wij overal 
ondervonden. Een hartelijkheid, die van binnenuit komt en die gelijkgezinden 
waar ook ter wereld van elkaar ondervinden.
Hansagasse 1, DDR 2500 Rostock-1

Vertaling: Ludwig Bercht

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

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

88. Neorhine Schwantes (= Rhinephyllum N.E. Brown)
(afgeleid van neos = nieuw en van rhine = rij, gelid)

Deze geslachtsnaam komen we nog wel eens een enkele keer tegen. Als 
soorten worden dan genoemd N. pillansii en N. bolusiae.
Het geslacht is evenwel zo nauw verwant aan Rhinephyllum dat het zowel 
door Herre als door Volk beschouwd wordt als synoniem van Rhinephyllum. 
Het geringe, te verwaarlozen, verschil ligt in de vorm van de zaaddozen. 
Voor de verdere beschrijving mogen wij dan ook verwijzen naar het te zijner 
tijd te bespreken geslacht Rhinephyllum.

Neorhine pillansii
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89. Octopoma N.E. Brown
(afgeleid van octa = acht en poma = bedekken, beschermen; met acht hokdeksels)

Dit geslacht van dwergstruikjes is weinig bekend en zover wij weten zijn er 
geen planten van in cultuur. In de catalogussen van kwekerijen en zaadleve- 
ranciers komt men het ook niet tegen. De aanvankelijk vlezige stengels en 
blaadjes verhouten en verdrogen na enige tijd, zodat er een struikje met 
rechtop staande, stijve takjes ontstaat. De gladde, tegenoverstaande blade
ren zijn aan de basis vergroeid en omvatten ter plaatse dikwijls de stengels. 
Van de behandelingswijze, de cultuur, is weinig bekend. Zoals bij de meeste 
struikvormige Mesems het geval is, zullen er zich geen problemen voordoen 
indien slechts gezorgd wordt voor een voedzaam, zandig grondmengsel en 
een lichte standplaats.
Afgaande op de verspreidingsgebieden in de natuur behoeven de planten uit 
dit geslacht niet zoveel water. Dat wil uiteraard niet zeggen dat zij geduren
de de groeiperiode, in onze zomer, niet begoten mogen worden. Voorkom 
echter dat de planten uitgroeien tot ijle, losse bossen. Juist het gedrongen 
karakter van struikmesems is, naast de bloeiwilligheid, de charme van deze 
planten. Vermeerdering kan geschieden door zaaien en door stekken. Bij het 
stekken neemt men een zijtakje met een 'hieltje'. Een hieltje is een klein 
stukje dat men met een scherp mesje van de hoofdstengel afsnijdt en dat 
aan de stek blijft zitten. Men snijdt dit stukje glad af, verwijdert het dunste 
puntje en doopt het in stekpoeder. Na enkele dagen drogen kunt u de stekjes 
in zeer zandige grond oppotten. Zo nu en dan nevelen om uitdrogen te voor
komen en het stekpotje of -bakje, zoals gebruikelijk, op een beschaduwde

plaats zetten. Na beworteling op
potten in de normale grond. Nog
maals willen we benadrukken de 
stekken van struikmesems in het 
algemeen niet te laat in het jaar 
te snijden. Eind juli, begin au
gustus is de goede tijd. De stek
ken hebben dan nog de gelegen
heid goed te wortelen en zich 
voor te bereiden op de droge 
rusttijd. Herre schrijft dat het 
geslacht slechts 3 soorten om
vat; Jacobsen houdt het op 8. 
De bloemkleuren zijn rood of 
strogeel. Het verspreidingsge
bied ligt in de Kaapprovincie (Na- 
maqualand, Clanwilliam- en Ri- 
versdale-district).

(wordt vervolgd)

Rotterdamseweg 88, 333 2  AK Zwijndrecht 
Finlandplein 5, 3 24 4  AE Nieuwe Tonge

Tekening A. de Graaf

Octopoma inclusum
naar een afbeelding in Herre, The
Genera o f the Mesembryanthemaceae



Haken en ogen bij M am m illaria m azatlanensis
J .J .  DE MORREE

Binnen de vereniging hebben de werkgroepen een eigen en boeiende plaats. 
De afdelingen brengen liefhebbers bij elkaar die allerlei geslachten vanuit 
verschillende oogmerken verzamelen. De werkgroepen daarentegen richten 
zich b.v. op één bepaald geslacht om zich daar verder in te verdiepen. De 
werkgroep Succulentenbescherming richt zich op een ideëel doel: het in
dammen van de stroom natuurimporten om uitroeiing te voorkomen. Het nut 
van een werkgroep voor de hele vereniging kan zijn dat uitgewerkte ideeën 
worden gepubliceerd in het maandblad. De Matucana-werkgroep is hiervan 
een goed voorbeeld. Bij de Mammillaria-werkgroep komen ook regelmatig 
onderwerpen aan de orde die voor een grotere groep liefhebbers wetens
waardig kunnen zijn. Die onderwerpen kunnen theoretisch van aard zijn, zo
als bij de discussie over verwantschap van soorten. Anderzijds is een verslag 
van praktisch onderzoek of ervaring ook leerzaam; b.v. zelffertiliteit of hybri- 
diseren van soorten, mate van winterhardheid of van kiemkracht van zaden 
onder diverse omstandigheden. Het lezen van resultaten van een werkgroep 
zet mensen aan tot denken en eventueel tot onderzoeken. Een werkgroep 
voor succulenten heeft het in Nederland aanzienlijk moeilijker dan een werk
groep voor paardebloemen. De laatste kan gemakkelijk de polder in om on
dersteunend veldonderzoek te doen. Een fors deel van de discussies in een 
succulentenwerkgroep strandt op de constatering, dat we ter plaatse zouden 
moeten gaan kijken om een indruk te krijgen van groeiomstandigheden, vari
abiliteit van een soort of verwantschap tussen soorten. Dat is ook weer de 
handicap van het volgende onderwerp, dat ik voorbereidde als toelichting op 
de soort Mammillaria mazatlanensis.

Langs de westkust van Mexico, van Sonora tot Colima, komt een groep 
haakdoornige Mammillaria's voor met grote paarsgekleurde bloemen. Het 
zijn slanke planten die sterk spruiten. In het al dan niet verre verleden hebben 
deze planten al naar gelang de vindplaats of op grond van hun bedoorning 
diverse namen gekregen: M. mazatlanensis (1905),  M. occidentalis 
(1 923) ,  M. sinaloensis (1 929) ,  M. patonii (1931) .  Ook een naam als M. 
littoralis duikt even op. Qua bedoorning hebben ze over het algemeen 1 2- 
1 5 uitstralende randdoorns en 3-4 middendoorns, maar in één geval slechts 
1 . De grootste, meestal de onderste, middendoorn is omgebogen en de 2-3 
overige recht. Deze rechte, zgn. subcentrale doorns kunnen zo dicht tegen 
het plantelichaam aanliggen, dat ze alleen door de kleur of door de iets gro
tere lengte zijn te onderscheiden van de randdoorns. Soms steken ze net zo 
uit als de omgebogen of gehaakte middendoorn.
De ritmiek van de gehaakte en 1-3 rechte middendoorns is een bekend the
ma bij het gros van de Ancistracanthae. Daartoe behoren ze dan ook. De 
Eleer Neutelings heeft in 1 983 in Succulenta een duidelijk pleidooi gehou
den voor het"reduceren van het aantal soorten van het M. mazatlanensis/oc- 
cidentalis-complex.
Hunt en Pilbeam zijn hier ook mee bezig geweest. Het terugbrengen van een 
aantal beschreven soorten door ze tot variëteit of forma om te benoemen 
vraagt inzicht in hun onderlinge verwantschap. Ik zal proberen door het 
opstellen van een hypothetische evolutielijn eventuele onderlinge relaties 
doorzichtiger te maken. Een aanname is dat de haakdoornige Mammillaria's 
zich ontwikkelden in de zuidelijke staten van de USA en Noord-Mexico. fEr



leefden toen overigens daar nog geen mensen om die streken zo te 
noemen.) De populaties die zich aan de westelijke periferie bevonden en Ba- 
ja California veroverden ontwikkelden zich door de lokale omstandigheden 
onder andere tot de dioica-groep. De populaties die naar het zuiden langs de 
Mexicaanse westkust voortgang maakten pasten zich ook steeds aan. De 
planten in Zuid-Mexico zullen dus qua kenmerken het verst afstaan van de 
haakdoornigen in Arizona. Terwijl de uitbreiding naar het zuiden doorgaat, 
ontwikkelen de populaties die zich op een bepaalde plaats gevestigd hebben 
zich verder. Dan onstaat een reeks van planten die een afspiegeling is van de 
ontwikkeling die vroeger plaatsvond. Het schema en de geografische kaart 
proberen het voorstellingsvermogen te ondersteunen.
In het noorden, in de Sonorawoestijn, vinden we nu M. sheldonii (M. milleri 
var. sheldonii). In het midden vanuit Sonora via Sinaloa naar Nayarit vinden 
we M. mazatlanensis met de vormen patonii en sinalensis (sinaloensis). In 
het zuiden in Colima groeit M. occidentalis (of M. mazatlanensis var. occi
dentalis). De typevindplaats is Manzanillo. Een aantal auteurs vermeldt dat 
de var. occidentalis ook voorkomt in Sinaloa en Nayarit, maar deze auteurs 
rekenen de patonii- en sinalensis-vorm dan onder M. occidentalis in plaats 
van onder M. mazatlanensis, wat het verspreidingsgebied van de echte M. 
occidentalis vertroebelt door het veel te groot te maken. Dit dient dus ooit ter 
plaatse te worden uitgezocht.
Zo redenerend betekent dat, dat de oervorm van M. mazatlanensis een plant 
is met een gehaakte middendoorn. De typeplant van M. mazatlanensis heeft 
volgens Craig 4 rechte, uitstralende middendoorns; hij geeft in "The Mam
millaria Handbook”  een afbeelding van een plant gevonden door Baxter in 
1940 te Maxatlan (zet-fout in de typevindplaats?). Backeberg vermeldt 3- 
4 rechte middendoorns (stechend); Pilbeam noteert voor M. mazatlanensis 
een rechte tot iets gebogen onderste middendoorn naast een aantal rechte. 
De patonii-vorm heeft de gebogen middendoorn nog wel en de sinalensis- 
vorm heeft door selectie de rechte middendoorns verloren. Het feit dat M. 
mazatlanensis al globaal beschreven is door Schumann in 1901, maakt dat 
deze plant de typeplant werd van een groepje haakdoornigen, terwijl dat 
haakdoornige nu juist bij M. mazatlanensis niet zo duidelijk naar voren komt.

Hypothetisch ontwikkelingschema van Mam.mazatlanensis.



Mammillaria mazatlanensis 
fa. patonii

Foto: Th. Neutehngs

Was de haakvormige M. patonii eerder beschreven dan had iedereen bij het 
vinden van "mazatlanensis”  geconcludeerd dat hier sprake was van een 
aardige rechtdoornige vorm van M. patonii en zou de naam wel M. patonii 
var. rectispina geworden zijn. De geschiedenis is echter anders verlopen.

Bij de gevolgde gedachtengang is de rechtdoornige vorm dus een specialisa
tie'van-de-haakdoornigen. Een mooie analogie hiervan vinden we bij M. o/i- 
viae als rechtdoornige vorm van M. milleri (M. milleri var. oliviae) en M. 
multidigitata als een rechtdoornige vorm van M. dioica (M. dioica var. mul- 
tidigitata). Ook M. albicans en M. slevinii zijn rechtdoornige Ancistracan- 
thae. Alle zojuist genoemde rechtdoornigen hebben in de zaailingfase overi
gens wel een gehaakte doorn die bij doorgroeien verdwijnt.
De conclusie van dit verhaal kan dus zijn dat alle variëteiten of vormen van 
M. mazatlanensis niet zozeer een haakdoorn hebben ontwikkeld, maar dat 
M. mazatlanensis deze juist is kwijtgeraakt. Dit verhaal heeft niet de preten
tie om weer een nieuwe indeling te geven voor het M. mazatlanensis/occi- 
dentalis-complex. Een hypothese zal door onderzoek eerst uitgebreid moe
ten worden onderzocht en getoetst. Daarvoor ontbreken me nu de mogelijk
heden. Misschien kan door het weergeven van genoemde ideeën over de 
ontwikkeling van soorten een verdere discussie of een onderzoek op gang 
worden gebracht.

Literatuur:
C. Backeberg, Das Kakteenlexikon 
R.T. Craig, The Mammillaria Handbook
Th.M.W. Neutelings, Is het M. mazatlanensis/occidentalis complex wel zo complex? Succulenta Vol. 62 (5) 1 983.
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W interharde Opuntia 's

PETER MANSFELD

Opuntia hum i fusa 

Foto van de schrijver
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In het algemeen wordt aangenomen dat cactussen woestijnplanten zijn en 
daarom bijzondere cultuuromstandigheden nodig hebben om in ons West- 
Europa te kunnen overleven. Velen weten echter ook dat er schijfcactussen 
(Opuntia's) zijn die vrij uitgeplant onze vochtige, zonarme en koele winters 
doorstaan.
Naast deze winterharde Opuntia's kennen we ook soorten uit ondermeer de 
geslachten Echinocereus, Tephrocactus, Corynopuntia en Micropuntia, 
die op een beschutte standplaats en bij afdekking tegen teveel neerslag in 
de herfst en winter te kweken zijn zonder kas.
De wonderlijke vormen, maar vooral de mooie grote bloemen in de voorzo
mer en de vaak felgekleurde, eetbare vruchten geven ons vreugde aan de 
cultuur van deze planten.
De hier afgebeelde soort Opuntia humifusa Raf. werd al in 1 830 door de 
natuuronderzoeker C.S. Rafinesque-Schmaltz beschreven. Het is aan haar 
variabiliteit te danken, dat vele auteurs nieuwe soorten dachten te onder
kennen. Zo zijn er in de loop der jaren 1 7 soorten beschreven, die alle tot 
deze soort gerekend moeten worden. Daarnaast worden thans 5 geldige 
variëteiten erkend.
Het is te begrijpen dat de leek er niet meer uitkomt.
Een schadeloosstelling geeft deze plant via haar 6 tot 9 cm grote zwavel
gele bloemen.
Alhoewel deze soort goed in 
de tuin gedijt, kan ze ook in 
de vensterbank gekweekt 
worden. Geplant in een los 
en zanderig substraat met 
een plaats op het zuiden of 
oosten zal zij het ook in de 
centraalverwarmde nieuw
bouwwoningen goed doen.

Hansagasse 1, DDR 2 5 0 0  Rostock

Vert.: Ludwig Bercht



B otan ische tuinen in noordoost Spanje
J.H . DEFESCHE

Voor de vijfde keer organiseerde de heer Sterk een reis naar Blanes, 70 kilo
meter ten noorden van Barcelona gelegen. De bedoeling was natuurlijk om 
een aantal tuinen en kwekerijen te bezoeken, vooral op het gebied van de 
succulenten. In dit blad is vroeger (1 985 , nr. 11 en 1 2) al een artikel ver
schenen onder de titel: "Ontdekkingsreizen in Europa" over enkele van deze 
botanische tuinen. De schrijver van dat artikel en onze gids was dezelfde per
soon, zodat niemand over deskundige begeleiding te klagen had! Eerlijk ge
zegd zagen wij erg op tegen de lange busreis, in één keer naar Spanje. Maar 
gelukkig viel het mee. Het is te doen! De aankomst in het zonovergoten Bla
nes maakte alles goed. De hele week hadden wij schitterend weer en hoge 
temperaturen. Je kon je gewoon niet voorstellen dat het er wel eens anders 
kan zijn. Maar na thuiskomst kregen wij de televisiebeelden te zien van het 
noodweer en de grote overstromingen in deze zelfde streek.
De deelnemers aan deze excursie zijn wel aan hun trekken gekomen! Over
weldigend zijn de indrukken die deze parken en tuinen op ons maken, niet al
leen door de grote exemplaren van zuilcactussen, Agave's en andere grote 
succulenten, maar ook door de prachtige aanleg. Er is uitstekend gebruik ge
maakt van de soms grote verschillen in hoogte, waardoor schitterende door
kijkjes en vergezichten ontstonden. Deze tuinen liggen aan zee, wat natuurlijk 
het klimaat beïnvloedt maar ook de fraaie ligging tot gevolg heeft. Wat ook 
opvalt is de goede verzorging van al deze tuinen. Keurig ligt alles er bij. Zal dit 
met het stijgen van de lonen in de toekomst nog op te brengen zijn? Laat ons 
hopen.
In dit voor veel succulenten blijkbaar ideale klimaat groeien sommige soorten 
als in het land van herkomst. Natuurlijk niet alle soorten. Opuntia's, zuilcac
tussen, Agave's, Ferocactussen en een aantal Euphorbia's en Aloë's hebben 
de overhand. Ze zijn vooral door hun afmetingen bijzonder spectaculair. Na
tuurlijk zijn er ook vertegenwoordigers van vele andere geslachten aanwezig, 
ofschoon sommige geslachten praktisch geheel ontbreken b.v. Parodia. 
Ideaal klimaat schreef ik hier boven, maar dat is maar betrekkelijk. Zo eens in 
de dertig jaar slaat helaas het noodlot toe. Vorst en sneeuw. Iedere succulen
tenliefhebber weet wat de gevolgen zijn. De verliezen zijn groot. De vorst en 
de sneeuw duren nooit lang, maar dat maakt weinig uit voor de planten. In 
februari 1 985 gebeurde het in Noordoost-Spanje en veel planten moesten 
het loodje leggen. Grote groepen Euphorbia's, Aloë's en Aeoniums werden 
pap. Nu is er van die ramp weinig meer te bespeuren (behalve foto's). Veel 
nieuwe exemplaren zijn aangeplant maar het zal nog wel een paar jaar duren 
voordat de grotere Aloë's en Euphorbia's het aanzien hebben van voor de 
ramp.
In alle reisgidsen voor deze streek wordt de botanische tuin van Blanes, Mari- 
murtra, genoemd. Deze tuin wordt dan ook druk bezocht. De Costa Brava, de 
woeste kust zoals dit gebied genoemd wordt, is een van Spanje's oudste toe
ristengebieden en wordt nog steeds door zeer grote aantallen buitenlanders 
bezocht. Daarom is het verwonderlijk dat andere botanische tuinen veel min
der druk bezocht worden dan Marimurtra, tenminste in de tijd dat wij er wa
ren. Hier ligt nog een taak voor de V .V .V .'s! Marimurtra (vertaald de zee- en 
Mirtetuin), is een schitterend geheel. Niet alleen succulenten zijn er te be
wonderen maar ook talloze andere gewassen. Meer dan 3000  soorten bo
men, struiken en andere planten, zegt men. Deze tuin heeft men min of meer



Marimurtra Foto's: W. Sterk

geografisch ingedeeld naar inheemse planten, Australische, Afrikaanse soor
ten enz.
In tegenstelling tot deze tuin is de eveneens bij Blanes gelegen tuin Pinya de 
Rosa bij de toeristen veel minder bekend. Ik heb er al een opmerking over ge
maakt. Hoe dat komt? Misschien omdat het in de reisgidsen niet wordt ver
meld of omdat het vroeger een particuliere tuin was? Maar dat laatste is toch 
onderhand een flink aantal jaren geleden. Al lang kan iedereen dit park bezoe
ken. Bij succulentenliefhebbers heeft deze tuin een grote naam. Backeberg 
werkte in deze grote verzameling van Fernando Riviere de Caralt. Noemde 
Backeberg dit niet de grootste Opuntia-verzameling op de wereld? Het is een 
schitterend park met prachtige groepen succulenten. Grote groepen van een
zelfde soort b.v. Echinocactus grusonii. Toch is wel te merken dat succulen
ten die ook in dit klimaat veel aandacht en verzorging nodig hebben, sterk 
achteruitgegaan zijn, b.v. de soorten uit het geslacht Echinocereus 
In Barcelona, tegen de helling van de Montjuich-heuvel, waar ook de Olympi
sche Spelen gehouden zullen worden, ligt het Cactuspark Costa y Llobera. 
Het ligt tegen de vrij steile helling en heeft een mooi uitzicht op de oude ha
ven van Barcelona. Ook hier weer, ik moet het maar steeds herhalen, schitte
rende groepen planten, een prachtig geheel. Men wandelt soms door wou
den van zuilcactussen, vele meters hoog. Ook andere succulenten, zoals As- 
trophytums, vallen op.
In Vilassar werd de particuliere collectie van de heer Duran bezocht. Een gro
te gunst! Verbluffend zo'n verzameling enorme importen in onberispelijke 
staat. Prachtige exemplaren van moeilijk te kweken soorten uit Neder- 
Californië. Dit alles in een tuin waar geen grassprietje verkeerd staat. Haast



Pinya de Rosa: Êchinocactus grusonii

steriel. Ook was er een collectie Bonsai's zoals ik er nog nooit een gezien 
heb.
Eveneens in Vilassar bezochten wij de firma Florispania, de enige importeur 
van grote palmen en andere bomen en struiken uit Midden- en Zuid-Amerika, 
de Philippijnen en Japan. Er schijnt een grote markt te zijn voor deze tropi
sche bomen en planten. Ze zijn beslist niet goedkoop. Een palm kost toch 
gauw enkele tienduizenden guldens. Nadat de planten weer aan de groei ge
bracht zijn, is de eerste keus voor de export. Showkassen en botanische tui
nen b.v. in Duitsland, zijn de klanten. De tweede keus is voor de openbare 
parken in Zuid-Spanje en Italië. Waar zouden anders al die palmen vandaan 
komen, daar er in Europa maar één inheemse palm voorkomt: de dwerg- 
palm, Chamaerops humilis.
Helaas-was het bezoek aan de verzameling van de cactuskweker Clavisa van 
te korte duur. De eigenaar en rondleider moest een vliegtuig halen, daardoor 
konden wij slechts in sneltreinvaart deze particuliere verzameling bekijken. 
Toch tijd genoeg om het geheel te overzien.
Een prachtige verzameling, die voor een deel ook dient om de kwekerij van 
zaad te voorzien. Er waren daar heel bijzondere planten. Er wordt ook veel 
geëxperimenteerd met entingen. Het valt op dat men daar met een eenvoudi
ger kassenbouw toe kan dan hier. Bij de firma Florispania was men degelijker 
kassen aan het bouwen.
Tot slot werd ten noorden van Blanes, bij Calella, een botanische tuin be
zocht. Heerlijk rustig en weer fantastisch gelegen met schitterende verge
zichten over zee. Ook hier weer treft de prachtige verzorging. Een tuin met 
veel liefde en kennis aangelegd.
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Alles bij elkaar een prachtige en leerzame reis, waartoe niet alleen de tuinen 
hebben bijgedragen, maar ook het schitterende weer, waardoor men tot diep 
in de nacht buiten kon zitten en glaasjes limonade(l) nuttigen. Dank aan allen 
voor het aangename gezelschap, speciaal aan de heer Sterk voor de organi
satie en zijn enthousiaste leiding. Moge hij nog lang in goede gezondheid zijn 
krachten aan Succulenta kunnen geven.

Voor wie zich interesseert voor de bomen en planten langs de Middellandse zee bestaat er een 
goed boekje voor de liefhebber, tot voor kort heel goedkoop in de uitverkoop bij V&D: Bomen en 
Planten langs de Middellandse zee door Helge Vedel, Zutphen 1 978.

Kruislandseweg 20, 4 724 SM Wouw

De indeling der cactussoorten (V)

E. CROMBEZ

De periode tussen Salm -Dyck (1850 ) en Schumann (1900)
Na het overzichtswerk van Prins Salm-Dyck van 18 50 (zie vorige afleve
ring) waarin ongeveer 800 soorten zijn vermeld, worden in de daaropvol
gende jaren, een bloeiperiode in de cactushobby, zeer vele nieuwe soorten 
beschreven. Zo vermeldt Haage er in 1 865 in zijn katalogus reeds 1 1 20, 
dus een zeer grote toename van al of niet terechte soorten in zo'n 1 5 jaar 
tijd. Dat deze niet steeds onder te brengen waren in da 20 geslachten, 
voorgesteld door Salm-Dyck, is begrijpelijk. Daarom werden er steeds maar 
weer nieuwe geslachten opgericht. Deze worden hieronder chronologisch 
weergegeven (voor de periode 1850-1900).

1856 Cactodendron Bigelow 
1 858 Schlumbergera Lemaire
1860 Eulychnia Philippi 

Aporocactus Lemaire
1861 Cleistocactus Lemaire 
1 862 Consolea Lemaire 
1868 Coryphantha Engelmann

Tephrocactus Lemaire 
1 87 2 Eriosyce Philippi 
1880 Ficindica St. Lager 
1883 Maihuenia Philippi 
1890 Zygocactus K. Schumann
1894 Lophophora Coulter
1895 Rebutia K. Schumann 
1 897 Myrtillocactus Console

Pterocactus K. Schumann 
1 899 Cochemiea Walton

Wat in deze lijst opvalt is de grote bedrijvigheid van Lemaire bij het opstel
len van nieuwe geslachten, althans gedurende de bloeiperiode tot 1868.

* Deel IV, Succulenta 1987 nr. 9, pag. 178

1 70



Hierna volgt voor de cactushobby een dieptepunt in de belangstelling. Deze 
belangstelling voor de cactussen neemt weer toe vanaf 1890, vooral on
der de impuls van de Duitse plantkundige K. Schumann, die in de periode 
na 1 890 veel over cactussen publiceerde.
De nieuw opgestelde geslachten werden echter niet altijd door de plantkun
digen als goede geslachten aanvaard. Dit blijkt ondermeer uit het systeem 
van de plantkundigen Bentham en Hooker in hun werk "Species Planta
rum”  (Aangehaald in "Cactaceous plants”  van L. Castle in 1884). De 
door hen aanvaarde geslachten en gevolgde indeling zijn in een tabel weer
gegeven.

Tabel
Indelingssysteem volgens Bentham & Hooker
(Aangehaald in "Cactaceous plants" van L. Castle 1884)

Tribus 1. ECHINOCACTEAE (= Tubulosae volgens Salm-Dyck) 
Melocactus
Mammillaria - Eumammillaria

- Coryphantha
- Anhalonium

Pelecyphora
Leuchtenbergia
Echinocactus (Gymnocalycium, Astrophytum, Malacocarpus)
Discocactus
Cereus - Echinocereus

- Eucereus
- Lepidocereus
- Pilocereus
- Echinopsis

Phyllocactus (Disocactus)
Epiphyllum

Tribus 2. OPUNTIAE (=  Rotatae volgens Salm-Dyck)
Rhipsalis (Eurhipsalis, Lepismium, Hariota, Pfeiffera)
Nopalea 
Opuntia (Tuna)
Pereskia

U ziet dat dit zeer conservatieve systeem van Bentham en Hooker slechts 
1 3 geslachten erkent, waarvan enkele onderverdeeld zijn in ondergeslach- 
ten. De geslachten worden opgesplitst in 2 stammen, nl. de Echinocactus- 
achtigen (voor de bol- en zuilvormige soorten) en de Opuntia-achtigen 
(voor de soorten die al dan met permanent bladeren bezitten). Deze inde
ling staat in schril kontrast met de 7 stammen volgens Salm-Dyck (zie vori
ge aflevering). De indeling in twee stammen is reeds een voorloper op de 
indeling in onderfamilies, zoals bij K. Schumann in zijn werk "Gesamtbe- 
schreibung der Kakteen" (1 898), waarin hij een evaluatie maakt van de 
bestaande soorten en geslachten. Daarover echter meer in de volgende af
levering in deze reeks.

Literatuur
L. Castle, Cactaceous plants (1884)
K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen (1 898) (WOrdt VGTVOlgd)
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Hildewintera x Echinopsis

W.J.M. STERK

Deze interssante hybride kreeg ik als stek in de botanische tuin van Schön- 
brunn in Wenen. Verdere bijzonderheden, zoals wie de kruising tot stand ge
bracht had en wat de soortnaam of cultivarnaam moest zijn, stonden er niet 
bij.
Ik heb toen om een stek gevraagd, omdat ik er niet van overtuigd was, dat 
het meer dan een meter hoge zuiltje inderdaad uit deze kruising ontstaan 
was. Mijn verbazing was dan ook groot, toen het nog geen 1 5 centimeter 
hoge en maar 4 centimeter dikke stekje een buitengewoon merkwaardig en 
schitterend bloempje te zien gaf. De 1 5 ribben dragen op de areolen 1 2 bij
na witte randdoorns van 3 mm lengte en een achttal roodbruine, wat dikke
re, enigszins kegelvormige middendoorns.

De oranjeroze bloemen zijn bijna 10 centimeter lang en ongeveer half zo 
breed. De buitenste bloemblaadjes zijn afstaand of wat teruggebogen. De 
binnenste zijn meer opstaand en van dezelfde kleur. Het is niet waarschijn
lijk, dat deze hybride, die niet snel op eenvoudige manier te vermeerderen is, 
binnenkort algemeen verkrijgbaar zal zijn.
Dit is dan ook vooral geschreven om te laten zien, wat er met kruisingen bij 
cactussen nog mogelijk is.
Hildewintera is volgens de nieuwste indeling bij het geslacht Cleistocactus 
ondergebracht.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond



Een onbekende schoonheid!?

C. WONNINK

Tijdens de vele reizen die ik heb gemaakt met wijlen Piet Lensselink bezoch
ten wij o.a. in 1 965 de kwekerij van de Fa. Bouwman in het Westland. Lens
selink, een kenner van succulente planten, waarvan de cactussen zijn voor
liefde hadden, was een graag geziene gast bij vele liefhebbers in binnen-en 
buitenland. Zo ook bij de heer Bouwman en al snel mochten we zijn privéver- 
zameling zien.
Een mooie collectie oudere planten trok onze aandacht waarvan één plant in 
het bijzonder. Het was een zuilvormige cactus met meerdere koppen. Er ont
stond een discussie over de herkomst van de plant en de bloei, maar op beide 
vragen kon géén antwoord gegeven worden. Bouwman vroeg of wij een zij- 
scheutje van de plant wilden hebben en sneed toen van het oudere exem

plaar enkele voetstekjes af. Deze waren ca. 2 cm in doorsnee. We waren 
hem, uiteraard, dankbaar voor deze gift.
Thuis potte ik mijn stekje op in een potje van 6.5 cm ©. De plant bewortelde 
snel, groeide voorspoedig en maakte na enige tijd aan de basis enkele zij- 
scheuten. Een aantal werden opgepot en vonden hun weg naar andere lief
hebbers. De plant groeide gestadig en na enige malen verpot te zijn besloot ik 
haar in de volle grond te zetten om daarin verder te kweken. De omvang was 
van dien aard geworden dat dit voor mij en de plant het beste leek. Zij heeft 
inmiddels 1 3 koppen, waarvan de grootste en dus de oudste 60 cm lang is. 
De plant bezit 1 1 ribben die enigszins geknobbeld zijn. De sterk met wol be
dekte areolen zijn in een later stadium ook ietwat knobbelig. Op deze areolen
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staan ongeveer 1 6 doorns, waarvan 4 middendoorns in een kruis, terwijl één 
ervan wat groter is en naar beneden wijst.
Al met al een pracht exemplaar maar... bloeien deed hij niet. In mei 1 987 
besloot ik hem wederom van nieuwe grond te voorzien en tot mijn niet gerin
ge verbazing zag ik begin juni dat enkele areolen boven in de plant een wat 
forsere wolvorming gingen vertonen. Eén daarvan zette door. Dus tóch, na 
20 jaar, een knop. Omstreeks medio juni had ik zekerheid.
In het beginstadium was de knop sterk behaard, terwijl dat later wat minder 
leek. De knop was bruin beschubd en de lengte werd in een later stadium 
zo'n 20 cm. De vorm was langgerekt en aan het einde sterk opbollend.
In de avond van 5 september ging de knop open en kon ik voor het eerst de 
bloem aanschouwen. De doorsnede van de bloem was 1 7 cm en de lengte 
tijdens volle bloei 1 9 cm. De kleur was crême-achtig wit en zé geurde sterk 
naar vanille. De bloem had 4 bladlagen waarvan de binnenste bloembladen 
ovaal van vorm waren. De buitenste bloembladen waren wat puntiger. Na 
36 uur sloot de bloem zich en trad verwelking in. Tot aan de bloei was mij 
met bekend tot welk geslacht de plant behoort, doch thans vermoed ik dat 
het gaat om Trichoechinopsis imperialis
Hopelijk heb ik hen die deze plant bezitten aan het denken gezet. Graag zie ik 
in Succulenta enige reakties aangaande deze onbekende schoonheid tege
moet.

Mgr. Nolensstraat 25, 7204 LK Zutphen

TIJDSCHRIFTEN  

Obregonia, jaargang 8 (1987)
Nr. 1 Liekens opent met een artikeltje over Turbinicarpus krainzianus Gestart wordt met een ar
tikel over het vetplantenrijk. Vervolg van het artikel over bevruchting en bevruchtingstechnieken 
in de natuur.
Nr. 2 Liekens bespreekt Lobivia simplex en gaat in een ander artikel in op het zaaien. Janssens 
beëindigt zijn verhaal over het liefdesleven van planten.
Nr. 3 Liekens bespreekt Gymnocaiycium leeanum Dezelfde auteur belicht ook enkele andere 
succulenten. Het kunstmatig bestuiven van bloemen krijgt aandacht. Gruwez bespreekt Boopho- 
ne en Bowiea
Nr. 4 Het landelijke proefnummer (zie Cactus).
Nr. 5 In vertaling wordt de nieuwbeschrijving van Anacampseros lubbersii gegeven. Gruwez 
gaat in op het nut van humus in de grond. Dezelfde auteur beschrijft de kweek en verzorging van
Rebutia's
Nr. 6 Hofkens stelt Dolichothele iongimamma voor. Meurs belicht de mogelijkheden van grond 
ontsmetting en de controle erop. Hoe hoogsucculenten gekweekt en verzorgd moeten worden 
beschrijven de Van Donkelaars.
Nr. 7-8 Liekens stelt Nopalxochia phyllantoides voor. In een artikel wordt ingegaan op wor- 
menmest. Liekens sluit af met een artikel over Echinocactus grusonii.
Nr. 9 Liekens gaat in op de taxonomie van Lobivia en de verzorging van de daartoe gerekende 
planten. In de serie over vermeerdering wordt de wind- en waterverspreiding van succulente za
den besproken. Claes vertelt de geschiedenis van de botanische tuin van Keulen. Uit Grusonia is 
een artikel over zeldzaamheden overgenomen. Lobivia aurea is onderwerp van het laatste arti- 
kei
Nr. 10 Een artikel over Wiicoxia albiflora opent dit nummer. Ene Wim gaat in op winterhardheid 
en geeft een lijst van winterharde cactussen.
Nr. 11 Geopend word met een artikel over Hoodia bainii. Myriam schrijft over Melocactussen 
Nr. 12 Het gehele nummer gaat over facetten van lidcactussen.

Kaktusy, jaargang 23 (1987)
Nr. 1 Chvastek bestudeerde de variabiliteit van Thelocactus bicoior en komt tot de conclusie 
dat er een vloeiende overgang bestaat tussen de verschillende vormen en variëteiten. Stuchlik



vermeldt dat onder de naam Wigginsia leprosorum (normaal donkerder bedoornd) ook witbe- 
doornde planten aanwezig zijn in verzamelingen; deze planten behoren meer tot W. polyacan- 
tha Mazel vertelt de geschiedenis van Oreocereus trollii en Leuchtenbergia principis. Slaba 
stelt Machaerocereus eruca voor. Pavlin houdt zich bezig met het voor en tegen van het enten 
op Opuntia Gratias geeft een korte beschrijving van Crassula falcata en Riha sluit af met een ar
tikel over Mammillaria varieacuieata
Nr. 2 Stuchlik stelt Cochemiea maritima voor en in een tweede artikel Gymnocalycium uebel- 
mannianum, Riha Pterodiscus speciosus en Echinocereus primolanatus, Klikar Dendrocereus 
nudiflorus en Babarek Neoporteria heteracantha Stuchlik beschouwt Notocactus orthacan- 
thus vs. N. allosiphon, hun historie en de vondsten van Van Vliet. John laat zien hoe soorten als 
Strombocactus, Blossfeldia en Aztekium  wortelecht gekweekt kunnen worden. Vodicka stelt 
Dr. R. Slaba en zijn verzameling voor.
Nr. 3. Havrdlik stelt Rebutia vulpina voor en wijst op de verwisselingen met R. fusca Stuchlik 
gaat in op het probleemgeval Gymnocalycium rosanthemum  Riha beschrijft Echinocereus pa- 
manesiorum Dezelfde auteur beschouwt Sulcorebutia swobodae t.o.v. S. mentosa en S. fla
vissima. Klikar schrijft enkele woorden over Mammillaria schumannii. Slaba bediscussieert de 
variabiliteit van Obregonia denegrii Gratias gaat in op Senecio articulatus Riha geeft een over
zicht van het geslacht Pterocactus.
Nr. 4. Havelik stelt Rhipsalis prismatica voor. Slaba beschouwt de soorten uit het Notocactus 
/jorsf/V-complex (/V. horstii var. purpureiflorus, N. muegelianus en N. purpureus) en gaat in op 
de verschillen. Moucka stelt de onlangs beschreven Mammillaria bambusiphilla en haar var. 
parva voor. Slaba gaat uitvoerig in op de variabiliteit van Gymnocalycium saglionis Malik ver
telt iets over weefselcultuur. Klikar geeft zijn ervaringen met enten op Echinopsis. Riha beschrijft 
Euphorbia cryptospinosa
Nr. 5. Slaba schrijft enige woorden bij de voorplaat, een afbeelding van Euphorbia flanaganii. 
Riha bespreekt Mammillaria peninsularis en verwante soorten uit de Mammillaria-serie Macro- 
thelae. John geeft een overzicht van de problematiek rond Escobaria zilziana Cech gaat in op 
de fysiologie van de bloei. Mazel beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de geslachtsnaam 
Echeveria en de lotgevallen van een botanische excursie uit 1787. Twee artikeltjes gaan over 
cultuuraanwijzingen. Riha vraag zich af of Sulcorebutia een zelfstandig geslacht is.
Nr. 6. Riha en Subik stellen Epiphyllum anguliger voor en geven condities voor de verzorging 
van epifytische cactussen. Stuchlik gaat uitvoerig in op Notocactus arechavaletai en zijn varië
teiten, met goede afbeeldingen van de verschillende variëteiten. Havelik gaat in op de problema
tiek rond Pseudolobivia ducis-paulii Riha geeft de provisorische beschrijving van Neoporteria 
subikii, een species gevonden nabij Trapiche, Rio Choros, Chili en verspreid onder nr. KK 39. Kli
kar stelt Parodia nivosa voor en Chvastek doet hetzelfde met Pediocactus know ltonii Gratias 
beschouwt Gasteria arm strongiien Cech bericht over de desinfectie van zijn zaden met dampen 
van perazijnzuur. Riha en Subik geven een rechtvaardiging voor het afscheiden van een forma 
minima van Oroya peruviana en brengen een voorlopige beschrijving.

Cactus(vrienden) (1987)
Vanaf 1 987 geven de verenigingen Cactusweelde en Cactusvrienden een gezamenlijk tijdschrift 
uit onder de titel "Maandelijks tijdschrift voor liefhebbers van cactussen, vetplanten en kamer
planten".
Nr. 1 Piens stelt Parodia schuetziana voor, mede vanwege het terugvinden van de nieuwbe- 
schrijving ervan. In korte artikelen behandelen verschillende auteurs Neolloydia conoidea, bloei 
van een onderstam, Pelecyphora aselliformis, Pachypodium brevicaule, Turbinicarpus laui, 
Brachystelma pygmaeum, Adenium swazicum, Lantana camera en Cephalophyllum. Neut 
geeft uiting aan zijn gevoelens bij het zien van een nachtbloeier, een Cereus.
Nr. 2 Cuypers gaat in op de scheidslijn tussen Echinopsis en Lobivia Dams vervolgt zijn 
Mexico-reisverslag. De korte artikelen betreffen Stapelia kwebensis, Echinocereus primolana
tus, Clerodendrum thomsonae, Sulcorebutia al ba, Gymnocalycium spegazzinii, Psammo- 
phora longifolia en Discocactus boliviensis
Nr. 3 Dams beschrijft de belevenissen van 29 juni 1 983 (Mexico-reis). Neut constateerde een 
vreemd verschijnsel van rot, waarbij in zeer korte tijd de planten totaal verrotten en bericht daaro
ver. De korte artikelen gaan over Dorstenia bornimiana, Maranta's, samenvoegen van 
geslachtsnamen, Euphorbia pulcherrima. Mammillaria lasiacantha, Pavonia multiflora en 
Stetsonia coryne
Nr. - Een aantal Belgische verenigingen hebben gezamenlijk de uitgave bewerkstelligd van een 
proefnummer van een "Nationaal tijdschrift". Liekens opent met een artikel over hybriden. Hof- 
kens gaat in op de naamgeving van onze planten. Keirse stelt Pterodiscus speciosus voor, het
geen Van Hoofstadt doet met Mammillaria sphacelata. Gruwez somt op waarvoor Agaven door 
de plaatselijke bevolking gebruikt werden (en worden). Vereycken bespreekt uitgebreid de cul
tuur van Fenestraria Keirse stelt vier succulente Pelargoniums voor. Neut beveelt Notocactus 
purpureus aan. Keirse doet het verzorgen en kweken van Tillandsia's uit de doeken en De Ridder 
sluit het nummer af met een artikeltje over Lapidaria margaretae



Nr. 4 Langenberg opent met een artikeltje over Hoya m ultiflo ra  Cuypers en Sneyers geven een 
overzicht van M am m illaria g la ss iien haar variëteiten. Theunissen gaat aan de hand van de litera
tuur na wat N otocactus apricus is. Korte artikeltjes zijn gewijd aan Euphorbia tortiram a, Cha- 
madorea elegans. Begonia, Pachypodium  saundersii en M elocactus longispinus 
IMr. 5 Neut stelt Coryphantha com pacta  voor. Pieris beschrijft de reis van zaden van een 
Parodia-soon. Meier geeft in vertaling een artikel over cactusalkaloïden. Korte artikeltjes gaan 
over Bombax ellipticum, Punica granatum, Opuntia, Echinocereus viridifiorus, Senecio, 
W eingartia lanata, Subm atucana m adisoniorum  en Dorstenia h ildebrandtii 
Nr. 6-7 Artikelen in dit nummer zijn: Hooggebergteplanten, Echeveria pulidonis. Ananas co
mosus, Adenia glauca, Stapelia revoluta, C leistocactus villam ontesii en Sulcorebutia  Cools 
gaat in op het verzamelen en bewaren van zaden. Simon Hilden behandelt in een warrig artikel de 
prikkelbaarheid van cactusmeeldraden.
Nr. 8 Van Hemeldonck behandelt een aantal soorten uit het geslacht Kalanchoe In korte artike
len worden behandeld: W eingartia neocum ingii v. trollii, W ilcoxia albiflora, H am atocactus se- 
tispinus, Frithia pulchra  en Echeveria setosa Uit het geslacht Jacobinia  worden een drietal 
soorten voorgesteld en wordt ingegaan op de verzorging. De nieuwbeschrijving van Parodia he- 
teracantha  Ritter ex Weskamp werd vertaald en is hier afgedrukt.
Nr. 9 Is niet verschenen.
Nr. 10 Uit Kakteen/Sukkulenten 197 5 is overgenomen (in vrije vertaling) het artikel van Schater 
over de bevruchtingsverhoudingen bij N otocactussen  Hoornaert start een artikel over Astro- 
phytum  en bespreekt hier A. crassispinum, A. senile, A. niveum  en A. coahuilense Ook in 
vertaling verschijnt een vroeger artikel van Weskamp over de vormengroep rond Parodia culpi- 
nensis en P. subterranea  Zeer kort is een artikel over O rostachys spinosus Cools belicht het 
verantwoord omgaan met bestrijdingsmiddelen.
Nr. 11 Wat succulenten zijn en hoe er mee om te gaan wordt voor beginners uiteengezet. Het 
artikel van Schater wordt afgerond; van Hoornaert bespreekt A strophytum  ornatum  en A. aste- 
rias. Lauwers bespreekt M im osa pudica  Piens beschrijft een zaaimethode voor Parodia's Het 
laatste artikel gaat over A nthurium
Nr. 12 Uit de KuaS is in vertaling overgenomen een artikel over het vinden van Mammillaria  
dodsonii en M. deherdtiana  Hoornaert vervolgt zijn Astrophytum -serie. Al dan niet overgeno
men uit andere bladen zijn artikelen over Echeveria agavoides, Parodia gibbulosa, Billbergia 
nutans, Zingiber o ffic inale, Crassula fa lcata  en het enten van Parodia-zaailingen.

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat op 
1 0 juli 1 988 is overleden onze voorzitter

Herm an M asm an
in de leeftijd van 63 jaar.

In het. septembernummer zal een memoriam verschijnen.

Het bestuur van Succulenta
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P h yllo -so fie

P. VAN VEEN

Hebt u zich wel eens afgevraagd, waarom u nu juist een verzameling van 
succulente planten hebt samengesteld? Ik heb bij mijn bezoeken aan verschil
lende liefhebbers hieraan bijzondere aandacht besteed en ik kwam tot de ont
dekking, dat het beleven van onze hobby voor vrijwel iedereen verschillende 
aspekten heeft. Ik mag hier nog wel aan toevoegen, dat de doelstellingen en 
vaak de uitgangspunten van de liefhebbers totaal anders zijn. Het verdient 
beslist aanbeveling, bij uw bezoeken aan de u bekende en onbekende leden 
van Succulenta, hieraan eens aandacht te schenken.
Natuurlijk gaat het hier niet om het feit, dat de één zich toelegt op het verza
melen van vetplanten, terwijl een ander de voorkeur geeft aan een assorti
ment cactussen of een derde zijn plezier heeft aan een mooie gemengde col
lectie. Ook willen we niet stilstaan bij het bekende feit, dat iemand zich tracht 
te specialiseren op het gebied van aasbloemen, Euphorbia's, Lobivia's of 
Gymno's (vult u verder maar alle soorten specialismen in!), maar daarnaast 
bestaan er nog zo ontzettend veel verschillende uitgangspunten, dat hierdoor 
onze hobby ons steeds weer blijft boeien.
Zo was ik onlangs bij een liefhebber, die zich bijna uitsluitend interesseerde 
voor het kweken van cactussen op lava en soortgelijke substraten. Ik stond 
versteld van de eindeloze variaties, die men kan aanbrengen in de samenstel
ling hiervan en de experimenten met betrekking tot de toevoeging van voe
dingsstoffen en de uitwerking hiervan op de groei van jonge (en volwassen) 
planten. Een nieuwe wereld gaat dan voor je open. Elders trof ik iemand aan, 
wiens belangstelling zich voor een groot gedeelte richtte op het uitzaaien van 
cactussen en vetplanten en het grootbrengen ervan. Verbazingwekkend was 
hetgeen hier aan methodiek en techniek was ontwikkeld. Als je dat een paar 
uur hebt gadegeslagen, ga je weg met de gedachte: Ja, zo kan je je hobby 
ook beleven.
Tenslotte nog een derde voorbeeld: een liefhebber was erop uit om van een 
bepaalde plantengroep zoveel mogelijk zaden te verzamelen en te zaaien cq. 
planten groot te brengen van alle mogelijke vindplaatsen, dus bepaalde cac
tussoorten van verschillende plaatsen in Mexico, doch ook uit het zuiden van 
de Verenigde Staten. Gevraagd naar het doel hiervan kreeg ik te horen, dat hij 
wilde nagaan of de planten, die in de vrije natuur onder zeer verschillende 
milieuomstandigheden groeiden, in de kas onder nagenoeg gelijke tempera
tuur, vochtigheid enz. zich identiek ontwikkelen of niet.
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden, die zich voordoen in onze hob
by en ik raad u, geachte lezer, dan ook aan om bij uw omzwervingen eens 
hierop te letten. Gewis komt u dan in aanraking met vele aspekten, waar u in 
eerste instantie niet"bij stilstaat.

R ectificatie
In het artikel over Kunstmatige verlichting (juni 1 988) gelieve te lezen 
25°C i.p.v. 1 5°C (9e alinea) en allicht i.p.v. allengs (1 Oe alinea).



Echinopsis aurea versus Echinopsis fallax

J. LAMBERT Ir. A.I.Gx.

De planten die het onderwerp van dit artikel vormen behoren tot die "rand
gevallen" of overgangsvormen, waarvan het veelvuldig voorkomen er ons 
steeds opnieuw aan herinnert, dat natuurlijke vormen zich niet zomaar in 
goed afgebakende taxa laten indelen, doch veeleer aan een geleidelijke en 
harmonische evolutie beantwoorden.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de onderhavige soorten door de syste
matici nu eens in het geslacht Lobivia, dan weer in het geslacht Echinopsis 
ondergebracht werden. Het ging zelfs zover dat Backeberg het probleem 
poogde te omzeilen door het scheppen van een "tussengeslacht , dat hij 
Pseudolobivia doopte. Dit bleek echter naderhand niet verantwoord en he
den ten dage gaan de meeste auteurs akkoord deze twee soorten als Echi
nopsis te beschouwen. W. Rausch wijkt hiervan in zijn recentelijk boek af en 
rekent ze weer tot Lobivia, omdat het "dagbloeiers met korte bloembuis" 
zijn. Met een dergelijke simplistische opvatting kan ik echter niet akkoord 
gaan en blijf ik dan ook bij het Echinopsis-standpunt dat destijds ook door 
Rausch zelf werd aanvaard. Ik citeer: "Indien men de variabiliteit binnen het 
aurea-complex beschouwt, wijzen alle kenmerken van deze planten naar de 
Echinopsis-groep. Inderdaad worden de vertegenwoordigers der verschil
lende variëteiten alle tussen 700 en 1400 meter hoogte aangetroffen, 
d.w.z. in het gebied der Echinopsissen. Lobivia's worden op deze hoogten 
nooit gevonden".
Mijn eigen ervaringen en ook die van Dhr. D. Herzog bevestigen dit ten volle. 
Anderzijds wordt deze zienswijze ook door de zaadvorm gestaafd en is het 
feit dat de bloemen hier geel zijn geenszins een afzonderings-criterium.
Na deze kleine uiteenzetting betreffende het geslacht gaan we nu de groep 
rond Echinopsis aurea van wat dichterbij bekijken. Het gaat om een sterk 
polymorfe, d.w.z. vormenrijke groep, met een uitgestrekt verspreidingsge
bied. De typische vorm werd beschreven van Cassafousth, even ten westen 
van Cordoba, in de Siërra Chica. Zij wordt tevens aangetroffen in de Siërra 
de San Luis en wij vonden ze ook bij Tanti, langs de oostelijke hellingen van 
de Siërra Grande.
Een groot aantal vormen ontmoet men daarnaast meer in het westen en in 
het noorden, in de provincies La Rioja en Catamarca en zelfs in het zuiden 
van de provincie Salta.
In zijn laatste opvatting verkiest W. Rausch al deze vormen als variëteiten 
van één en dezelfde soort te beschouwen, te weten Lobivia (Echinopsis) 
aurea. Dit standpunt valt wel te verdedigen in het geval van een dergelijke 
uitgebreide vormengroep, doch bij onze waarnemingen in het veld kregen 
we de indruk dat hier in feite twee afzonderlijke, zij het dan nauw verwante, 
soorten aanwezig waren. Het uiterlijk van de planten vertoonde, ondanks de 
variabiliteit, een konstant verschil in de bedoorning. Bij de populaties af
komstig uit het gebied ten westen van de stad Cordoba en uit de provincie 
San Luis was het verschil tussen rand- en middendoorns meer opvallend; 
ook de kleur van de middendoorns was anders; geel met roodachtige of 
zwarte voet, tot volkomen zwart, i.p.v. geel of grijs met zwarte tip. Onzes in
ziens behoorden dan ook de meer westelijke en noordelijke vormen tot de 
soort E. fallax.



Echinopsis fallax, Cuesta de Huaco (La Rioja).

Bloemdoorsnedes: 
boven Echinopsis aurea 
onder Echinopsis fallax

Echinopsis aurea, 
Cerros Largos 
(San Luis)

Foto's van de 
schrijver
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Legenda bij de kaart
: staatsgrens

; provinciegrenzen 

: provincie hoofdstad

: vormen o f  variëteiten van E. aurea

vormen o f variëteiten van E. fallax

: vindplaatsen van E. cf. lu te i flora

vormen welke niet to t de groep aurea-falU 
behoren

: type-vindplaats van E. aurea

De aangehaalde kenmerken vielen echter, mede door de variabiliteit der ver
schillende populaties, moeilijk precies te omschrijven, zodat we naar een 
duidelijker, afgegrensd karakter zochten om E. aurea feilloos van E. fallax te 
kunnen scheiden.
De zaden van beide soorten bleken identiek, ook al behoorden ze wel tot een 
duidelijk afgebakende groep binnen het geslacht Echinopsis, nl. deze der 
matbruine zaden met een groot, basaal, rond en kratervormig hilum (E. 
tubiflora-type).
Ook de struktuur van de bloem was dezelfde, met de meeldraden in twee af
zonderlijke reeksen en een aanzet van een hymen-ring.
Bij meer aandachtig onderzoek kwam echter naar voren dat een aantal popu
laties (meer bepaald deze uit de nabijheid van Cordoba en uit San Luis) een 
rode keel vertoonden, met fel rode tot karmijnrode basis der primaire meel
draden, en witte tot lichtgele stempel, terwijl bij de overige populaties zowel 
de keel als de basis der primaire meeldraden groen waren, met groene tot 
witachtig-groene stempel.
Deze kenmerken werden door Rausch blijkbaar niet waargenomen, ofwel 
vond hij ze niet noemenswaard. Ritter, daarentegen, maakt er wel melding 
van, doch schijnt er geen belang aan te hechten vanuit taxonomisch oog
punt111. Naar mijn mening ligt hier echter de scheiding tussen E. aurea en E. 
fallax en om deze onderstelling te testen, brachten we de vindplaatsen der 
respectieve populaties op een kaart. Het sluit als een bus!
De vormen van E. aurea bleken inderdaad beperkt tot een areaal van onge
veer 2 50 km vanaf Cordoba (stad) tot in het noorden van de provincie San 
Luis, terwijl die van E. fallax daarentegen een veel uitgestrekter versprei
dingsgebied (ong. 700 km) bestreken, vanuit het zuiden van de provincie 
Salta, doorheen Catamarca naar La Rioja en ook nog het noorden van de 
provincie Cordoba. Een uitzondering vormt de populatie JL-1 1 0, uit Copina, 
die zich ontpopte als een vorm van E. fallax We bevinden ons hier echter in 
het randgebied tussen de twee soorten en dit kan best een uitloper zijn of 
zelfs een natuurhybride...
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Terloops zij opgemerkt dat de vindplaats van het type van E. aurea helemaal 
op de rand van het verspreidingsgebied ligt, i.p.v. ergens in het midden. Dit 
is natuurlijk louter toeval en komt wel meer voor, zoals bij Parodia aureicen- 
tra bijvoorbeeld.
Hieruit meen ik dan ook de volgende taxonomische conclusies te kunnen 
trekken:

Echinopsis aurea Britton & Rose, The Cactaceae III, p. 74( 1 922)
Tot deze soort behoren:
1 . de typische vorm uit het zuiden van de Siërra Chica en de Siërra de San 

Luis.
2. var. leucomalla (Wessner) Rausch, K.u.a.S. 1 965, p. 214.

Syn.: Lobivia leucomalla Wessner, Beitr. z. Sukkde. 1 938/1.
3. var. quinesensis Rausch, K.u.a.S. 1 966, p. 107.
4. var. sierragrandensis (Rausch) Lambert comb. nov.

Bas.: Lobivia aurea var. sierragrandensis Rausch, Lobivia 85 (1 986).

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich, K.u.a.S. 1 974, p. 55 en 80.
Bas.: Lobivia fallax Oehme, Kaktde. 1939/4.

Tot deze soort behoren:
1 . de typische vorm uit de Siërra de Malanzan en het zuiden van de provin

cie La Rioja.
2. var. albiflora  (Rausch) Lambert comb. nov.

Bas.: Lobivia aurea var. albiflora Rausch, Succulenta 1 979, p. 162.
3. var. callochrysea (Ritter) Lambert comb. nov.

Bas.: Hymenorebutia aurea var. callochrysea Ritter, Kakteen in Südameri- 
ka 1 980, p. 468.

4. var. catamarcensis (Ritter) Lambert comb. nov.
Bas.: Hymenorebutia aurea var. catamarcensis Ritter, Kakteen in Süda- 
merika 1 980, p. 468.

5. var. depressicostata (Ritter) Lambert comb. nov.
'Bas.: Hymenorebutia aurea var. depressicostata Ritter, Kakteen in Süda- 
merika 1 980, p. 468.

6. var. shaferi (Britton & Rosé) Lambert comb. nov.
Bas.: Lobivia shaferi Britton & Rosé, The Cactaceae III, p. 52 (1 922).

7. var. tortuosa (Rausch) Lambert comb. nov.
Bas.: Lobivia aurea var. tortuosa Rausch, Lobivia 85 (1 986).

Een drietal variëteiten worden noch in de tekst noch in bovenstaand lijstje 
vermeld, omdat ze behoren tot de typische vormen. Rausch heeft deze sy- 
noniemie reeds doorgevoerd: de var. elegans Backbg. en grandiflorum  
Backbg. behoren tot E. aurea var. aurea, de var. lariojensis Ritt. behoort tot 
E. fallax var. fallax.
De vraag of al de genoemde variëteiten deze status verdienen, wordt hier 
verder in het midden gelaten; dit blijft toch grotendeels een kwestie van per
soonlijke opvatting.
In zijn laatste boek beschouwt Rausch tevens Echinopsis iuteifiora  als een 
synoniem van E. aurea. Deze vorm zou dan onder E. fallax ressorteren. Vol
gens Backeberg zou ze zich echter van de groep aurea-fallax onderscheiden 
door de aanwezigheid van doornen op de bloembuis (overgang naar Acan- 
thocalycium ). Momenteel wens ik mij niet uit te spreken over deze kwestie, 
daar ik nog geen planten met vaststaande herkomst kon onderzoeken met



betrekking tot het aangehaalde kenmerk. Wel heb ik op de kaart vindplaat
sen aangeduid waar wij planten aantroffen die we als E. luteiflora be
schouwden; zoals men ziet liggen ze allemaal in het noordwesten van de 
provincie Cordoba. Ritters kortbedoornde var. cylindrica (FR 445), uit Capil- 
la del Monte, zou wel eens hierbij kunnen behoren.
Tenslotte is er nog één taxon, door Rausch als variëteit van E. aurea be
noemd, die helemaal niet in het schema past; mijns inziens behoort zij ook 
tot een volkomen andere soort: nl. de "var dobeana ' Deze soort werd 
eerst foutief door Spegazzini als "Cereus huascha var. rubriflorus" bestem
peld, even foutief door Britton & Rosé overgenomen als " Lobivia andalga- 
lensis", en daarna beschreven als Lobivia dobeana door Dölz (1 939). Kies- 
ling (1 978) beschouwt ze dan weer als synoniem met Lobivia crassicaulis, 
doch Rausch herleidt deze laatste naam tot variëteit van L. grandiflora Bij 
gebrek aan vergelijkingsmateriaal zullen we ons ook hier niet uitspreken, 
doch één ding staat vast: deze soort hoort niet thuis in de aurea-fallax 
groep!
(1) Volledigheidshalve zij hier opgemerkt dat Ritter de aurea-fallax groep onderbrengt in Hymenorebutia, een geslacht dat 

echter door de meeste auteurs als ongeldig wordt aangemerkt.

Literatuur:
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Rausch, W. — 1965: Echinopsis (Pseudolobivia) aurea, K.u.a.S. 16 , (11), 213 -214 .
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Rausch, W. — 1986: Lobivia 85, Herzig Verlag, Wien.

Passendalestraat 84, 8 6 9 8  Zonnebeke

Aanvulling:
Tussen het opstellen van het manuskript en het ter perse gaan kon de auteur 
een paar interessante bijkomende waarnemingen optekenen, als volgt:
1) De bloem van Echinopsis JL-1 1 0, uit Copina, vertoont wel een lichtrose 

tint aan de basis der meeldraden. De gekleurde zone is echter beperkt en 
weinig opvallend. Om ze goed te zien moet men de stijl opzij duwen. Daar 
bij E. faiiax nooit het minste tikje rosé te bespeuren valt, concludeer ik dus 
dat JL-1 10 ook tot E. aurea behoort, met een zij het dan wat minder typi
sche bloem. De hypothese dat we hier te maken zouden hebben met een 
natuurhybride, is ook niet te verwerpen.

2) Ondertussen heeft ook een exemplaar van "E. cf. luteiflora", JL-1 73, uit 
La Canada, gebloeid. Zoals vermoed is dit niet anders dan een vorm van 
E. faiiax, mogelijk identiek met Ritters var. cylindrica. Van enige bedoor- 
ning op de bloembuis is geen sprake.

Echinocereus p ec tin a tu s  en E ch inocereus rig id iss im us

W.J.M. STERK

Na het lezen van het boek van Nigel Taylor over het geslacht Echinocereus 
heb ik liefhebbers wel horen zeggen: "Nu verandert er alweer een aantal 
planten van naam!". Ook wordt wel eens gezegd: "Wanneer zullen ze nu 
eens ophouden met al die veranderingen?".
De planten veranderen natuurlijk niet, wel de inzichten wat wel tot een be
paalde soort behoort en wat niet. Ook kan men het er moeilijk over eens wor
den wat binnen een geslacht met elkaar verwant is en wat niet, of wat toe-
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Echinocereus dasyacanthus (links) en E. pectinatus Foto van de schrijver

vallig alleen maar op elkaar lijkt. Over veel van deze zaken zal wel nooit over
eenstemming worden bereikt.
Sinds Schumann in 1 897 het geslacht Echinocereus onderverdeelde in een 
aantal groepen, waarvan hij meende, dat de daarbij ingedeelde soorten met 
elkaar verwant waren, is er over de inzichten betreffende verwantschap nog
al wat veranderd. In de afgelopen 90 jaar is dat echter niet in een verbeterde 
indeling naar voren gekomen. De indeling van Schumann berustte vrijwel 
uitsluitend op kenmerken betreffende de vorm en bedoorning van de plan
ten.
Taylor vindt een aantal bloemkenmerken, zoals de bedoorning van recepta
culum en bloembuis, belangrijker, al worden ook het aantal ribben en de be
doorning bij de indeling betrokken. Lang niet iedereen zal het dan ook geheel 
met hem eens zijn en zijn indeling zal dan ook zeker niet het einde zijn. Zo 
zijn twee soorten, die meestal beschouwd werden als zeer verwant of zelfs 
als variëteiten van één soort, nu in geheel verschillende groepen terecht ge
komen.

Echinocereus pectinatus is in slechts acht regeltjes beschreven door Engel- 
mann, in een voetnoot in Wislizenus, Mem. Tour. North. Mexico (1848). 
Deze soort was in 1 838 al door Scheidweiler als Echinocactus pectinatus 
beschreven.
Echinocereus rigidissimus is als Cereus pectinatus var.? rigidissimus be
schreven door Engelmann in Cactaceae of the Boundery. Uit het vraagteken 
blijkt wel dat Engelmann twijfelde of hij met een soort of met een variëteit te 
maken had. Haage vermeldde deze plant als soort in 1 907. Britton en Rosé 
namen deze benaming, Echinocereus rigidissimus, in 1 922 over; zij waren 
zeker de meest gezaghebbende auteurs van die tijd. Benson maakte er ech
ter in The Cacti of Arizona (1 969) weer een variëteit van. Er zijn maar weinig 
goede kenmerken om E. pectinatus van E. rigidissimus te onderscheiden. 
Benson voegde ook de goed bekende, door Engelmann in 1 848 beschreven
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E. dasyacanthus als variëteit toe aan E. pectinatus maar dan onder de naam 
Echinocereus pectinatus var. neomexicanus. Het is een plant met grote 
gele bloemen, al varieert deze bloemkleur ook naar wit, oranje, rosé en zelfs 
purper. Er zijn dan ook enkele vormen van beschreven. Taylor noemt deze 
species Echinocereus pectinatus var. dasyacanthus.
In de oorspronkelijke beschrijving van Engelmann (1 848) staat dat E. pecti
natus 23 ribben heeft met areolen die 1 6-20 randdoorns en 2-5 korte mid- 
dendoorns dragen. Volgens Taylor zijn er 1 2-23 ribben en zijn de areolen 
bezet met 1 2-30 randdoorns en 3-5 middendoorns. De bloemen staan iets 
opzij van de plant dicht bij de top. Op het receptaculum en het pericarpellum 
staan areolen met 3-1 1 doorns, die 5-1 1 mm lang zijn, wit met meestal een 
bruin topje. Het onderste gezwollen deel, zijnde het ovarium en de nectarka- 
mer, is 2-3 cm lang. De bloembladen van het bloemdek of perianth staan in 
twee rijen of series, de buitenste wat korter (3-5 cm) en smaller, met een 
donkere bruinachtige middenstreep, de binnenste wat langer, tot 6 cm. De 
top en de randen zijn wat franjeachtig ingesneden. Het onderste deel van de 
bloembladen is tamelijk dik en smal, zodat het eruit ziet of ze met steeltjes op 
de bloembodem staan. Onderaan is er dan ook wat ruimte tussen de bloem
bladen. De voet is groenachtig.
Taylor deelt deze soort in bij sectie II, de Erecti, omdat hij een sterke ver
wantschap ziet met E. fendleri var. bonkerae Tussen haakjes: er is zeker 
wat voor te zeggen, van deze laatste een afzonderlijke soort te maken. Het 
laatste woord is daar beslist nog niet over geschreven.
E. rigidissimus, dikwijls regenboogcactus genoemd, wordt door Taylor bij 
zijn groep Reichenbachii ingedeeld. In deze groep zit een aantal soorten, die 
door Schumann tot de Pectinati werden gerekend. Deze horen dan weer tot 
de hoofdgroep Erecti. Nu Taylor echter E. pectinatus niet tot deze groep re
kent, moet de naam van de groep veranderd worden. De geldigheid van de 
naam E. reichenbachii is nogal eens in twijfel getrokken, o.a. door Weniger. 
E. rigidissimus verschilt van E. pectinatus door het ontbreken van midden
doorns. Het receptaculum, het onderste gezwollen deel van de bloembuis, is 
maar 1,5 cm lang. Het is dicht bezet met kleine knobbeltjes, die ieder een 
areool dragen met 20 of meer, 3-5 mm lange doorntjes, wit met een bruin 
puntje, en wat losse vlokkige wol. Ter hoogte van de inplanting van de bui
tenste bloemdekbladen zijn een aantal areolen met tot 6 mm lange doorntjes 
aanwezig. De bloemdekbladeren zijn wat breder en dunner dan bij E. pecti
natus en niet met een steeltjesachtige basis ingeplant. Het midden van de 
bloem is wit.
De verschillen zijn groot genoeg om er twee soorten van te maken, maar om 
ze binnen het geslacht zover uit elkaar te plaatsen, vind ik wel wat ver gaan. 
E. rigidissimus var. rubispinus (Lau 088), met 30-3 5 randdoorns en bruin
groene stempels, wordt de laatste tijd regelmatig als zaad aangeboden. 
Helaas zien we in de liefhebbersverzamelingen steeds meer planten van on
zekere herkomst. De zaden die in de handel te koop zijn, zijn dikwijls van ge
kweekte planten uit verzamelingen afkomstig. Er komen regelmatig planten 
uit, die niet meer van een goede naam te voorzien zijn. Dikwijls zijn het krui
singen van E. pectinatus en E. rigidissimus. Een goed oordeel vormen over 
de indeling en de naamgeving van planten is alleen mogelijk door het bestu
deren van planten in de natuur of van daarvan direkt afkomstige exemplaren. 
Door beperking van import, overigens terecht, wordt dit steeds moeilijker 
voor de gewone liefhebber.

Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond



Fysiologische aanpassingen bij cactussen

J.J. DE MORREE

De hogere planten moeten voor hun groei onder andere koolzuurgas (C02) 
opnemen. Zij zetten dit namelijk om in suikers met behulp van het proces van 
fotosynthese in de bladgroenkorrels. Voor dit proces is licht nodig en het kan 
dan ook alleen overdag plaatsvinden. Van de suikers kunnen velerlei 
bouwstoffen worden gemaakt zoals bijv. cellulose. Natuurlijk kan de suiker 
ook worden gebruikt voor de energievoorziening. De opname van C02 kan al
leen plaatsvinden door kleine openingen in het bladoppervlak, de huidmond- 
jes of stomata. De stomata zijn ook van belang voor de regeling van de tem
peratuur van de plant, omdat door openen of sluiten de verdamping van wa
ter kan worden beheerst. Het verdampen van water heeft net als bij de mens 
(zweten) een functie bij het afkoelen van het systeem. Verdamping van wa
ter, een stof met een hoge warmtecapaciteit, onttrekt veel warmte aan het 
onderliggende bladweefsel en houdt het koel. Koelen is nodig bij felle zonne
schijn omdat boven een weefseltemperatuur van 42-45 °C de enzymen on
werkzaam worden waardoor de levensprocessen onherstelbaar beschadigd 
raken.

Tijdens een periode van waterschaarste kan het zijn dat een plant zijn stoma
ta gesloten moet houden om al het water dat er nog is te sparen om verlep
pen te voorkomen. Dan kan er geen C02 worden opgenomen. Dit maakt dui
delijk dat bij regenachtig weer terecht gesproken kan worden van een 
'groeizaam weertje” . Tegelijk wordt begrijpelijk waarom in een cactusverza
meling in het vroege voorjaar bij een eerste zonnige lentedag er heel wat 
planten kunnen verbranden. De weefsels worden door het opvallende licht 
snel opgewarmd, maar de planten hebben na een droge winter bijna geen 
water meer over om te verdampen. Koeling vindt niet plaats en oppervlakkig 
weefsel wordt min of meer gekookt. Grote brandplekken kunnen in deze pe
riode voorkomen worden door bij zonnig weer de verdamping te helpen met 
behulp van veelvuldig gebruik van de nevelspuit. Het nevelwater op de plan
ten koelt bij verdampen de planten af zonder dat zij er zelf iets voor hoeven te 
doen.
In een woestijnachtig klimaat zullen planten speciale aanpassingen moeten 
ontwikkelen om te overleven en ook nog te groeien. Elke dag worden zij ge
confronteerd met een temperatuur die regelrecht bedreigend is en kampen ze 
met een waterschaarste. Ze worden daardoor voor de volgende keuze 
gesteld:
a. Water bewaren om niet uit te drogen en daarom overdag de huidmondjes 

sluiten. Dit blokkeert de fotosynthese want C02 kan niet naar binnen. De 
plant kan dan niet groeien. Tevens wordt de plant al snel veel te warm.

Of:
b. De plant gaat door met het opnemen van C02 voor de groei en zet de sto

mata open. Ongewild gaat er water verloren of wordt het speciaal ver
dampt ter afkoeling. Het is dan niet ondenkbaar dat er bij de volgende re- 
genperiode alleen nog een stoffige mummie van de cactus over is.

Cactussen hebben diverse mogelijkheden om aan dit dilemma te ontkomen. 
Als we de gehele familie der cactussen bezien blijkt dat vaak meer keuzemo
gelijkheden tegelijk worden uitgebuit om zo optimaal mogelijk te groeien. 
Hieronder volgen een aantal oplossingen:
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1. Een ander metabolisme kiezen om aan energie te komen als overdag geen 
water verloren mag gaan.

2. Temperatuurtolerantie van de enzymen aanpassen tot een grens van 50- 
5 5 ° C  i.p.v. 4 5 °C.

3. Zo volumineus worden dat de zon de plant niet in één dag kan opwarmen.
4. Het plantelichaam in de grond terugtrekken, waar het niet zo warm is.
5. Een beschermende harige bedoorning of witte wol in de kop.
6. Een witte waslaag die veel opvallend licht reflecteert.
7. Bescherming zoeken onder schaduwgevende struiken, groeien in 

rotsspleten.
8. Leunen met de kop naar de hete middagzon waardoor het onderliggende 

plantelichaam schaduw krijgt.

Een proces dat de cactussen met andere succulenten (zoals Euphorbia's, 
Aloe's, Crassula's) gemeen hebben is dat ze hun fotosynthese aanpassen. 
Zoals gezegd valt er geen C 0 2 op te nemen als ze overdag hun huidmondjes 
gesloten houden. Dit doen ze daarom dan maar 's nachts. Het opgenomen 
koolzuurgas kan in het donker echter niet in de bladgroenkorrels worden om
gezet in suiker want daarvoor is licht nodig. De planten slaan het C 0 2 op in de 
vorm van moleculen appelzuur, isocitroenzuur en andere organische zuren, 
's Nachts wordt het celsap dus behoorlijk zuur. Als het licht en warm wordt 
vormen ze de zuren weer terug tot C 0 2 (dat dan dus al in de plant zit) waarna 
de aanmaak van suikers kan starten. Dit proces wordt het Crassula zuurmeta- 
bolisme genoemd omdat het voor het eerst bij Crassula's is beschreven 
(Crassulacean Acid Metabolismi. In een natte periode echter doen de cactus
sen ook niet moeilijk. Zij gaan dan over op de fotosynthese die normale blad
planten ook vertonen.
Het vasthouden van water heeft nog een aantal bijzondere aspecten. De keu
ze van een cactus om een zuilvorm of een bolvorm aan te nemen wordt niet 
willekeurig gemaakt. Krulik beschrijft dit in zijn artikeltje heel plausibel. Het 
omgaan met de dagelijkse warmtebelasting heeft consequenties voor de 
vorm. Het is opvallend dat de grote dikke cactussen zoals Ferocactus acan- 
thodes, Ferocactus wislizenii en Echinocactus ingens voorkomen in hete 
landstreken van het Amerikaanse continent maar niet in de gematigde zones 
van de U.S.A. en Canada. Daar zijn de kleine bolletjes en Opuntia's te vinden. 
Als het de grote cactussen alleen om de wateropslag te doen was voor tijden 
van droogte konden ze dat veel effectiever doen in hun wortelstelsel. Een 
grote koele ondergrondse knol zou de keuze bij uitstek zijn; er zijn maar wei
nig cactussen die voor deze oplossing kiezen (Pterocactus, Thelocephala, 
Peniocereus greggii). Het grote volume bovengronds water heeft een ande
re taak. De achterliggende reden is hier de warmtecapaciteit van water als fy
sisch gegeven.
Daar water veel warmte vereist om opgewarmd te raken, is het in een heet 
klimaat zinvol om zeer groot en dik te worden en veel water te bevatten. De 
zon krijgt dan niet de kans om gedurende de dag deze grote watermassa zo
danig op te warmen dat het bedreigend wordt. In de gematigde zones ligt dit 
anders. Daar moeten de cactussen profiteren van de warmte om 's morgens 
snel op te warmen om het metabolisme te starten. Vooral in de lente met kor
te dagen is dit essentieel. Een klein bolletje is na een vriesnacht snel ontdooid 
en weer op werktemperatuur. De Fero's hebben dan ook een duidelijke 
noordgrens waarboven ze op de lange duur niét kunnen gedijen. De dagelijk
se instraling zal tekort schieten en er zou alleen groei kunnen optreden in een 
paar hete zomerweken. Natuurlijk zullen ook in de tropische zones in Zuid-
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VERENIGINGSNIEUWS SEPTEMBER 1988
"Succulenta”  is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter:
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f 50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden t  7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f  5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. /  30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. t 240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + f  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a M ,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs f 6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579 
of door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Bennekom 
onder vermelding van het gewenste artikel.
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EVENEMENTENKALENDER
25 en 25 september : 

25 september

1 oktober

8 oktober 
15 oktober 
25 nov. t/m 4 dec.

Opendeurdag bij Roger van Buggenhout, J. Schinckdreet 3, B-9810 Drongen, tel.: 
091-272039 van 09.00 tot 20.00 uur.
Internationale Succulentenbeurs van de vereniging "Leuchtenbergia”  in het 
Dienstencentrum, Schoolstraat 44 te Schilde. Info en reserveren bij Frans Hofkens, 
St. Jobsesteenweg 93, B-2130 Brasschaat België, tel. 03-6633795.
Cactus en vetplantenbeurs van de afdelingen Groningen, Hoogeveen en Delfzijl in 
de "Sprookjeshof”  te Zuidlaren. Info en reserveringen bij P. van Veen, De Gast 33A, 
9801 AD Zuidhorn, tel. 05940-2166 en in het meinummer.
Algemene Ledenvergadering in de Reehorst te Ede. Meer info in dit nummer. 
Hoyadag bij Bloemen- en Plantentuin van Donkelaar te Werkendam.
VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg.

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:
Uitgebreide collectie typeplanten. Ook grote solitairplanten, succulenten 

en cactussen in vele soorten.
Bol- en knolgewassen, bijzondere kamerplanten.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.

AFDELINGSNIEUWS 
Afd. Arnhem
6 oktober : Najaarsverloting van eigen planten. Keuring stekwedstrijd. Let op dit is één week vroe

ger dan normaal.
Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Floralaan 19 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
1 oktober : Ruilbeurs te Zuidlaren met de afdelingen Groningen en Hoogeveen.
6 oktober : Lezing door dhr. de Looze. Verloting: De Wit.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
5 oktober : Dia's door en van eigen leden.

Plaats: De Rank, Dubbelstynlaan 70, Dordrecht. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Flevozoom
19 september : De traditionele ruilbeurs, maar als klap op de vuurpijl zullen Mevr. de Jong en Dhr. 

Veerman een succulenten ABC doen.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
10 oktober : Lezing door dhr: H. de Looze.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobbybenodigdheden
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten:

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

Vraag naar onze 
gratis katalogus

Jörg Kopper Lockfinke 7 D-5600 Wuppertal 1 W-Duitsland
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Afd. Gouda en omstreken
20 oktober : Onderlinge ruilavond.

Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda, Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
22 september : Praatavond over "Thelocactus” en vakantiedia's.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
20 oktober : Wiebe Bosma over een door hem te bepalen onderwerp. "Zuiden van de Verenigde 

Staten” .
Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder
8 oktober : Amerikaanse cactussen deel 2. Lezing door dhr. H. de Looze.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Noord- en Midden Limburg
23 september : Lezing over "Echinocereus”  door dhr. J. Vrenken uit Volkel

Afd. Nijmegen
4 oktober

Plaats: Zaal "De Viking", Vinkingweg 1, Venlo. Aanvang: 20.00 uur.

: Externe spreker.
Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Tilburg
10 oktober : Lezing door dhr. Beukelaers over de kleine geslachten.

Plaats: ” De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht
10 oktober : Lezing door dhr. C. Grootscholten uit het Westland.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. IJsselstreek
30 september : Lezing te Goor door dhr. Beukelaers.

Afd. Zaanstreek
7 oktober : Lezing door dhr. F. Noltee over zijn reis door Noord Jemen.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland
30 september : Bijeenkomst met als plant van de maand "Conophytum” door dhr. Dekker en een suc- 

culentenkwis.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg
4 oktober : Lezing door dhr. Ernst Specks over "Succulenten in Zuid-Afrika” . Tevens verkoop van

Afd. Zwolle
22 september

Caudex-planten.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

: De traditionele ruil- en praatavond. Plant van de maand: Uw mooiste vetplant.
Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.
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PERSONALIA

Het adres van de Secretaris van de atd. Groningen is gewijzigd. Het nieuwe adres is: 
W.M. de Boer, Ruimtevaartlaan 39, 9602 ZB Hoogezand, tel. 05980-23841.

In memoriam 

ALIE BEUKEMA

Op 18 juli j.l. ontvingen wij het droevige bericht, dat na een zeer kortstondig ziekbed Alie Beukema 
was overleden. Wat een verdriet voor haar kinderen en verdere familie, temeer daar Alie’s echtge
noot en haar schoonmoeder het afgelopen jaar al waren overleden.

Een paar woorden ter herinnering aan een unieke en lieve vrouw zijn hier zeker op hun plaats.

Kort na de oprichting van de afdeling Den Helder e.o. van Succulenta werd Alie lid. Ze heeft veel 
gedaan om onze afdeling tot een levendige, aktieve vereniging te maken. Al heel gauw aanvaardde 
ze funkties. Ze was een trouw afgevaardigde naar de ledenraad, respektievelijk algemene vergade
ring en ze was een goed bestuurslid.

Uit dé vriendschappelijke band met leden van andere afdelingen blijkt dat Alie een beminnelijk 
mens was. Ze hield van de natuur en van alles wat groeit en bloeit. Liefhebber in hart en n ie ren 
was Alie een bindende faktor binnen onze vereniging.

Wij zullen haar inzet, toewijding, bemoediging en mensenkennis missen. Met respekt denken wij 
terug aan wat zij voor ons betekende.

Namens het bestuur van Succulenta, afdeling Den Helder e.o. 
Den Helder, 12-08-1988 Wim Lohrengel, Kanaalweg 15, 1782 GA Den Helder

GELEZEN IN APOTHEEK EN GEZONDHEID:

KAARSVET VERWIJDERT CACTUSSTEKELS

Steeds meer mensen halen voor de gezelligheid cactussen in huis en steeds meer mensen komen 
tot de conclusie dat deze vetplanten niet alleen maar leuk zijn. Artsen krijgen steeds vaker patiën
ten met zweertjes, veroorzaakt door cactusstekels, te behandelen. De naaldjes van de cactussen 
zijn vaak zo ragfijn dat je ze nauwelijks met een pincet kunt verwijderen. Ze breken dan meestal 
onmiddellijk af en het restant krijg je er helemaal niet meer uit.
Een wat pijnlijke methode om de haarfijne puntjes te verwijderen is de kaarsvetmethode. Beetje 
pijnlijk misschien, maar deze methode blijkt goed te helpen. Dompel de hand of de arm waar de 
stekels zitten in koud water en druppel dan wat gesmolten kaarsvet op de plek. Dat is even heet 
maar koelt zeer snel af. Vervolgens de plek opnieuw in koud water dompelen, zodat het kaarsvet 
goed hard wordt. Hierna trekt u het kaarsvet voorzichtig van de huid en meestal zullen de prikkels 
keurig mee naar buiten komen.
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DE KALENDER VOOR 1989 IS TE KOOP.

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook nu weer een fraaie cactuskalender ge
drukt.

De kalender is te bestellen door overmaking van 't juiste bedrag o.v.v. "Kalender 1989" op giro: 680596 of 
op bankrekening 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta te Volkel.

De prijzen zijn als volgt:

één kalender 1 10,50
twee kalenders f 8,00 per stuk
drie kalenders / 7,50 per stuk
vier of vijf kalenders f 7,00 per stuk
zes of zeven kalenders f 6,75 per stuk
acht of meer kalenders f 6,50 per stuk

Tevens is de kalender via uw afdelingsvertegenwoordiger te verkrijgen op de Algemene Vergadering in de 
Reehorst te Ede op zaterdag 8 oktober a.s. De prijs van een kalender is dan f  6,00 ongeacht het aantal 
exemplaren.

ASCLEPIADACEAE-BIJEEN KOMST 
- een jaarlijkse traditie -

TIEL - "Een traditie die waard is om voortgezet te worden". Dit werd geconcludeerd na afloop van de vier
de Asclepiadaceae-bijeenkomst, die op 12 juni in de Technische School Tiel werd gehouden. Deze jaarlijk
se bijeenkomst wordt verzorgd door een kleine kern van liefhebbers en is voor iedere belangstellende toe
gankelijk. Voor de bezoekers was de dag niet alleen bedoeld om veel wetenswaardigs op te steken over 
de planten die hun interesse hebben, maar ook om gelijkgestemde succulentenliefhebbers te ontmoeten. 
Jong en oud, van vijftien tot zeventig jaar, was aanwezig. Maar niet alleen in dit opzicht was het een af
wisselend gezelschap: van de 25 bezoekers kwamen drie uit België en één uit Duitsland.

Ook het programma zelf was afwisselend. Verschillende plantengeslachten van de Asclepiadaceae- 
familie kwamen aan bod en tevens werden meer algemene onderwerpen belicht. Alle lezingen werden 
ondersteund door tal van fraaie dia’s, wat het geheel zeer boeiend maakte. Wiebe Bosma opende de rij 
van sprekers met een lezing over cirstaten. Daarbij kon hij niet alleen dia's tonen van de meest voorko
mende cristaatplanten onder de Stapeliae, Diplocyatha (Orbea) ciliata, maar tevens van verscheidene an
dere soorten. Frans Noltee sprak over "Stapelieae en hun natuurlijke standplaats” . Hij wijdde de bezoe
kers in eerste instantie in over de leer van de ecologie en wist ook met tal van dia’s aan te tonen onder 
welke natuurlijke omstandigheden aasbloemen groeien en bloeien.

Voor een geheel ander onderwerp zorgde Coen Knotters, die over zijn eigen hobby, aasbloemen kweken 
en verzamelen, vertelde. Daarbij maakte hij eveneens duidelijk welke behuizing (platte bakken) hij heeft en 
welk materiaal hij gebruikt. Paul Shirley gaf een goed beeld van de vele fraaie Ceropegia’s en hun verzor
ging, terwijl Ruurd van Donkelaar aangaf waar de verschillende Hoya’s en Dischidia’s voorkomen en welk 
natuurlijk milieu hier te vinden is. Tijdens de lunchpauze was er gelegenheid om planten te ruilen of 
(ver)kopen, maar ook met elkaar van gedachten te wisselen. Na afloop van de bijeenkomst kon de collec
tie van Annemieke van Ling in Kerk-Avezaath worden bezocht.

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. 070-505648.

karlhe inz uhlig - kakteen
7053 KERNEN i.R. (Rommelshausen)

W.-Duitsland LILIENSTR. 5
Aanvulling op onze plantenlijst:

DM DM
Astrophytum crassispinoides 4 , - bis 5,-
Echinocereus polyacanthus v. rosei 4,-
Escobaria runyonii 4,-- bis 5,--
Gymnocalycium hybopleurum 4,-

intertextum 5,--
kozelskyanum 4,-
mostii 4 , - bis 5,-

Rebutia albipilosa 7,- bis 12,-
chrysacantha 4,-
pulchella v. prolifera WR 5974,--
vallegrandensis 4,-
violaciflora 4,-
wessneriana 4 , - bis 5,-

BESTEL NU DE ZAADLIJST 1989!
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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 OKTOBER 1988.

aan: De Ereleden van Succulenta
De Leden Van Verdienste van Succulenta 
De Leden van Bestuur van Succulenta 
De Beheerders van de Instellingen van Succulenta 
De Vertegenwoordigers van de Afdelingen van Succulenta 
De Leden van Succulenta

Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Bij deze nodig ik u uit om de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 oktober 1988 bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden in de Reehorst te Ede en begint om 13.30 uur.

AGENDA
1. Opening.

Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 28 mei 1988. Deze notulen staan 
afgedrukt in dit nummer.

3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
4. Begroting 1988. Gezien het korte tijdsbestek was het niet mogelijk de begroting voor het ter perse

gaan van dit nummer gereed te hebben. De begroting zal u tijdens de vergadering worden aange
boden.

5. Nieuwe bestuursleden.
6. Openstaande vragen uit de vorige Algemene Vergadering.
7. Rondvraag.
8. Vaststelling van een datum en plaats voor de volgende Algemene Vergadering en sluiting.

Peter Melis, secretaris

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MEI 1988.

1 De Vice-Voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. Tijdens zijn openingswoord heet hij alle aanwezi
gen van harte welkom en feliciteert hij de jubilerende afdeling Fryslên met haar 10-jarig bestaan. Hij ver
ontschuldigd dhr. H. Masman en dhr. W. Alsemgeest die resp. door ziekte en werkzaamheden verhinderd 
zijn de vergadering bij te wonen.

2 Notulen vorige Algemene Vergadering.
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3 Mededelingen en binnengekomen stukken.
a. Mede door de ziekte van dhr. Masman werd de voorgenomen wijziging van de statuten uitgesteld.
b. De oproepen aan de leden voor'de functie van secretaris hebben geen resultaat opgeleverd, 

geleverd.
c. De nieuwe bibliotheekcatalogus is nog niet gereed. Oorzaak hiervoor is het verloren gaan van de ko

pij bij de drukker.
d. Gele infomap. Tot nu toe heeft de oproep aan de 35 afdelingen om informatie aan de secretaris te 

zenden geresulteerd in 21 reacties.
e. Ledenwerfwedstrijd. Het blijkt dat er in de vereniging onduidelijkheid is ontstaan omtrent de bedoe

ling van het Bestuur om ook de afdelingen te betrekken in de wedstrijd. Naar de mening van een aan
tal mensen is het niet terecht om afdelingen, met leden die geen lid zijn van Succulenta, door het 
aanmelden van deze leden, een prijs te laten winnen. Er zijn namelijk afdelingen die deze ''illegale" 
leden conform de statuten van de vereniging altijd hebben geweerd. Uit een onderzoek is gebleken 
dat ± 10% van de afdelingsleden geen lid meer is van de vereniging.
Het Bestuur is echter van mening dat deze aktie als een positief gebaar moet worden gezien om elk 
afdelingslid ook lid van Succulenta te laten worden.

f. Zodra de oude enveloppen voor de verzending van Succulenta op zijn zal worden overgegaan op een 
betere kwaliteit.

4 De secretaris leest het jaarverslag van de vereniging voor. Er zijn geen reacties of opmerkingen naar aan
leiding van het jaarverslag.

5 Balans 1987.
De brief van de kascommissie waarin de penningmeester decharge wordt verleend wordt voorgelezen 
door de vice-voorzitter. De vergadering gaat onder dankzegging aan de penningmeester akkoord met de
balans.
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6 Jaarverslagen van de instellingen.
De vergadering gaat akkoord met de jaarverslagen en bedankt de beheerders van de instelingen voor het 
vele werk dat zij ook het afgelopen jaar weer belangeloos voor de vereniging hebben verricht.
a. Dhr. Rubingh vraagt waarom er geen jaarverslag van de redactie van Succulenta is gepubliceerd. 

Naar zijn mening is het maandblad ook een instelling en hoort als zodanig onder dit agendapunt aan 
de orde te komen. Het bestuur is van mening dat dhr. Rubingh een terechte opmerking heeft ge
plaatst en opent alsnog de mogelijkheid om over het maandblad te discussiëren. Dhr Rubingh vraagt 
waarom fouten in artikelen of onderschriften bij foto's niet worden gerectificeerd. Het bestuur is met 
dhr. Rubingh van mening dat fouten gerectificeerd moeten worden. Dit punt zal op de eerstvolgende 
vergadering met de redactie aan de orde komen.

b. Dhr. Sterk vraagt of de boekenbesprekingen voortaan in de gele inlegvellen kunnen worden opgeno
men. Volgens de richtlijnen opgesteld in een vorige Algemene Vergadering horen de boekbesprekin
gen in de witte pagina’s.

7 Herdruk van artikelen uit oude Succulenta’s. Voorstel dhr. A. de Vries.
Het advies van het bestuur in deze is negatief gezien de hoge kosten die een herdruk met zich mee zou 
brengen. De kosten voor een uitgave van ± 50 pagina's met zwart/wit foto’s zou op f 20,- komen. De ver
gadering verzoekt het bestuur eerst de behoefte aan dergelijke herdrukken bij de leden te peilen alvo
rens hierover definitief zal worden beslist.

8 Nieuwe bestuursleden.
Omdat er geen kandidaten voor de funtie van secretaris zijn gevonden heeft P. Melis toegezegd tot 1989 
aan te blijven.
De vice-voorzitter bedankt de aftredende mevr. B. Stortenbeek voor haar inzet en samenwerking gedu
rende de afgelopen drie jaar. Hierna verwelkomt hij mevr. E. van Die als nieuw bestuurslid.

9 Diatheek.
Omdat dhr. Mevissen in 1987 te kennen had gegeven zijn taak als diathecaris te willen beëindigen en ge
zien zijn vele verdiensten voor de diatheek zette de vice-voorzitter dhr. Mevissen nog eens in het zonnetje 
en bood hem een enveloppe met inhoud aan. Daarna stelde de vice-voorzitter dhr. J. Deckers voor die 
dhr. Mevissen opvolgt.

10 Jubileumspeldjes.
Het bestuur heeft gemeend, als blijk van waardering, aan mensen die langer dan 25 en 40 jaar lid zijn van 
de vereniging resp. een "zilveren” of een "gouden” speld uit te reiken. Tijdens de vergadering wordt aan 
de volgende leden de speld uitgereikt: dhr. Rubingh (40 jr.j, dhr. A. Hoekstra, dhr. H. Byersbergen v. Hene
gouwen, dhr. H. Mevissen, dhr. W. Sterk, dhr. M. Jamin en dhr. J. Vrenken, allen 25 jaar.

11 Rondvraag.
a. Dhr. Essers vraagt hoe het bestuur er voor kan zorgen dat het jubileumspeldje aan alle leden die daar 

echt recht op hebben, zal worden uitgereikt.
Het bestuur zal, middels een oproep in Succulenta, aan de leden die daarvoor in aanmerking komen, 
vragen zich bij het bestuur te melden.

b. Dhr. Essers vraagt of de instellingbeheerders een aktiever beleid kunnen voeren. Bijvoorbeeld door 
meer over hun aktiviteiten in Succulenta te berichten.
Het bestuur zal dit verzoek aan de beheerders door geven.

c. Dhr. Sterk vraagt of de samenwerking tussen het bestuur en de afdelingsbesturen niet verbeterd kan 
worden.
Ook het bestuur zou de samenwerking graag geïntensiveerd zien, het is echter gebleken dat dit door 
het bestuur moet worden geïnitieerd en hiervoor ontbreekt het bij de bestuursleden aan tijd.

d. Dhr. Tuyn vraagt of de kwaliteit van de Belgisch/Nederlandse kalender kan worden verbeterd. 
Tijdens de vergadering met de Belgische verenigingen is deze vraag meerdere malen gesteld. Een 
kwaliteitsverbetering zou echter ook een prijsverhoging inhouden. Reden waarom met name de Bel
gische verenigingen hieraan niet willen meewerken.

12 De volgende Algemene Vergadering zal worden gehouden op 8 oktober in de Reehorst te Ede.
Hierna bedankt de vice-voorzitter de aanwezigen voor hun positieve bijdrage aan de vergadering en de 
afdeling Fryslan voor de voortreffelijke organisatie en het gastvrije onthaal, waarna de vergadering 
wordt gesloten.

Peter Melis, secretaris
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KORT VERSLAG VAN DE EUPHORBIA LIEFHEBBERSDAG 20 AUGUSTUS 1988 TE WERKENDAM

Reeds vroeg in de morgen kwamen de eerste liefhebbers uit Nederland, België en Duitsland aan voor de 
themadag over Euphorbia’s in Werkendam.
Om 10.05 heette van Donkelaar de bezoekers welkom.
Frans Noltee gaf in de eerste lezing van de dag een overzicht van de groeiomstandigheden van 
Euphorbia’s van Arabië en Oost-Afrika. Helaas werd door de slechte verduistering de dia-kwaliteit sterk 
tekort gedaan. Het verhaal van de lezing was erg interessant en met name de variabiliteit van de soorten 
in het wild kwam goed tot uitdrukking. De natuurlijke groeiomstandigheden leverden voldoende stof op 
om vragen te stellen over de cultuur. Hierop kon Frans Noltee nog kort ingaan.
In de middagpauze werd de tijd druk besteed aan kijken en kopen bij de stands op de ruilbeurs en aan 
een bezoek aan de kwekerij en de collectiekas van van Donkelaar.
Na de middag arriveerden nog meer bezoekers. In de middag-lezing ging Ruurd van Donkelaar wat verder 
in op de cultuur van de verschillende groepen Euphorbia’s. Met name over de vermeerdering van zeldzame 
soorten door middel van enten werd over de techniek gediscussieerd. Na afloop van de lezing ging de ruil
beurs nog een uurtje door en diversen hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kassen van 
Frans Noltee in Zwijndrecht te bezoeken. De reactie van de liefhebbers was in het algemeen positief. Zo
wel voor beginners als voor ervaren liefhebbers was het een interessante bijeenkomst. In het totaal be
zochten 125 liefhebbers deze geslaagde dag.

J. Keizer

DAG VOOR LIEFHEBBERS VAN HOYA’S, 
ANDERE ASCLEPDIADACEAE EN EPIPHYTEN 

TE WERKENDAM OP 15 OKTOBER 1988.
10.00 uur: Ontvangst met koffie. Gelegenheid tot uitstellen van ruil-, verkoop- en showplanten.
11.00 uur: Lezing door drs. C. Boele: Asclepiadacea in Z.O. Afrika. Bijzondere aandacht wordt

besteed aan het geslacht Brachystelma.
11.45 uur: Ruil- en verkoopbeurs van Afrikaanse succulenten,

Hoya’s en andere Asclepiadaceae, Epiphytische cactus
sen. Gelegenheid tot bezichtiging van onze kwekerij met 
natuurlijk de HOYA COLLECTIEKAS.
Gelegenheid tot lunchen. Lunchpakket medebrengen, 
voor koffie wordt gezorgd.

13.15 uur: Lezing door de heer F. Süpplie: Epiphytische cactussen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan Phyllocactushy- 
briden en hun cultuur.

14.00 uur: Lezing door de heer R. van Donkelaar: Cultuur van
Hoya’s en Dischidia’s.

14.45 uur: Vervolg ruil- en verkoopbeurs. Bezoek kwekerij.

DEELNAME AAN DEZE DAG GRATIS EN NATUURLIJK 
20% KORTING OP ALLE ASCLEPIADACEAE IN DE VERKOOPKAS 

TIJDENS DEZE DAG.

Lezingen en beurs vinden plaats in een zaal bij onze kwekerij.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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NIEUWE LEDEN

Ree van Robert, Gangboord 51, 9733 GD Groningen 
Swinkels J., Drietiostraat 6, 5701 TD Helmond 
Vernet Vismarkt 27, 3841 BE Harderwijk
Dam van M., Muldersstraat 43, 2321 SC Leiden 
Nelissen Alain, Staatsbaan 85, 105 B-3761 Lanaken België 
Bakker F.L., Kerkstraat 59, 8325 BJ Vollenhove 
Bos S.A.H., Onegastraat 49, 1506 NW Zaandam 
Joossen F., Pr. Margrietlaan 4, 3641 HD Mijdrecht 
Gerritsen M., V.H.T. Westervlierhof 34, 6431 DG Hoens- 

broek
Grijzenhout R.J., Huigenbos 908, 1102 KA Amsterdam 
Bos v.d. H., Bastionstraat 4, 4571 ET Axel 
Hoorn v.d. A.G., De Sav. Lohmanplantsoen 33, 2253 VM 

Voorschoten
Rust F.H.J., Paltroklaan 101, 3052 HJ Rotterdam 
Bovee A., Megelsum 9, 5864 CT Meerlo 
Wijlaars M., Nieuwborgstraat 93, 5922 VD Blerick-Venlo 
Gerritse -v. Hovell, mevr., T. Westervl.hof 34, 6431 DG 

Hoensbroek
Reijer den Hans, Grondmolen 44, 3352 CB Papendrecht 
Dool van den J., Badhuisstraat 18, 2012 CN Haarlem 
Ganei Jehoshua Harcon PK, P.O. Box 24052, 990 61240 

Tel Aviv Israël
Pols A.J., De Hunze 25, 8051 KZ Hattem 
Donck-v. Emmerik C.C.M., De Coolman 42, 2291 JN 

Wateringen
Ras W., Postbus 399, 3200 AJ Spijkenisse 
Steenken F., De Omloop 23, 8831 AJ Koedijk 
Leys Rudy, St. Onolfsdijk 34, 105 B-9330 Dendermonde 

België
Sanderse M.J., P. Nieuwlandstraat 57, 3514 HD Utrecht 
Rijnders J.M.A., Graspieper 52, 3435 AH Nieuwegein 
Vermulm R., J.V. Avennestraat 13A, 3021 RL Rotterdam 
Wijs-de Sins C., G. Schalkenstraat 43, 4921 CP Made 
Hofman A.H. mevr., Nieuwstraat 14, 3961 AE Wijk bij 

Duurstede
Suilen P.J.H., Dobbelmanweg 144, 6531 KZ Nijmegen 

*Vries de W., Molenakkers 23, 5521 GH Eersel 
Veen van der Wim, Jutfaseweg 37, 3522 HD Utrecht

V Rotterdamseweg 88, 3332 AK Zwijndrecht.
O Tel. 078-124200.
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HET ADRES VOOR ANDERE SUCCULENTEN.

Ons sortiment omvat vele honderden soorten vetplanten (geen cactussen). Vraag onze prijs
lijst aan door overmaking van f  1,50 op girorekening 1295340.
Postorders worden snel en betrouwbaar uitgevoerd.
In nazomer en herfst zijn vele succulenten op hun mooist. Juist in deze tijd  is een bezoek 
aan onze kas dan ook zeer de moeite waard. In september en oktober bent u alle zaterdagen 
van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Verder op afspraak.
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WERKEN
IN HET BUITENLAND

Zoekt u een voor langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland? Dan is 
dit het boek dat u zoekt. 
Boordevol informatie 
over werken in de metaal- 
en olie-industrie, als chauf
feur, leraar, au-pair, reis
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita
tieformulier.
Als u in het buitenland 
wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben.

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, werk
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de 
adressen van ongeveer 1000 
ondernemers en arbeids
bemiddelingsbureaus.
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag!
□  Gratis brochure
□  Boek: "Arbeit in Ausland”

Prijs: f 59,-

EUROPA BOKFÖRLAG AB 
Postbus 2014,
S 133 02 Tyresö, Zweden 
P.S.:
Wij bemiddelen niet in werk!

BELANGRIJK BELANGRIJK

OPROEP AAN ALLE LEDEN C.Q. AFDELINGEN.

Het is de bedoeling van Uw bestuur alle leden van SUCCULENTA die 25 jaar of langer een zilveren 
en zij die 40 jaar of langer een gouden draagspeld te doen toekomen.
De eersten zijn op de afgelopen alg. ledenvergadering reeds uitgereikt.
Wij verzoeken alle leden, liefst in afdelingsverband, die voor 1970 lid zijn geworden, dit op te ge
ven aan M. de Bekker. Dit om eventuele vergissingen te vermijden.
U krijgt de draagspeld z.s.ni. rechtstreeks of via Uw afdeling toegezonden.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.

Voorheen Frank Süpplie, cactuskwekerij. Wij hopen u net zo van dienst te staan als de voormalige eigenaar. Onze 
zaak is gesloten van 1 oktober tot en met 1 maart. Onze nieuwe rijkelijk geïllustreerde plantenlijst (tekeningen en 
foto) kost f 7,50. Uitgave in november.
Bestellen mogelijk door storten bedrag op giro 889563 t.n.v. Süpplie, Roermond (gironummer blijft gehandhaafd).
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Opgaven voor het oktober-nummer moeten vóór 25 
september bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geiten zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Wegens beëindiging van de hobby: BOE
KEN: Backeberg - Kakteenlexikon; Britton & Rosé - 
The Cactaceae; Buining - Discocactus; Cullmann - 
Cactussen; Grunert, Viedt, Kaufmann - Kakteen 
und andere Sukkulenten; Herre - The genera of the 
Mesembryanthemaceae; Jacobsen - Lexicon of 
Succulent plants; Lamb - Vetplanten; Verkade - al
bums Cactussen en Vetplanten; Rowley - lllustra- 
ted encyclopedia of succulents; Salm - Dyck - Cac- 
teae in horto dyckensi cultae anno 1849 (reprint); 
Tolken - Revision of the genus Crassula in S. Afri
ca. ALS COPIE: Anderson - Taxonomie revision of 
Ariocarpus etc.; Berger - Crassulaceae; Lemaire - 
Les Cactées; Moffett - Sarcocaulon; Elliot - Lewi- 
sia; twee ordners met div. artikelen sedert 1838 
over Ariocarpus. TIJDSCHRIFTEN: Succulenta 
1924, 1925, 1928/29, 1931-1934, 1970-heden; Buil. 
ASPS, Vol. 11 (1976); Mitteilungen I.G.K. 1979-1984; 
Nat. Cact. Succ. Jnl (G.B.) 1977-1980; Literatur- 
schau Kakteen 1977, 1979/80; Frankfurter Kakt. 
Freund 1979-84; Informationsbrief ZAG Mammilla- 
rien 1977-1982; Nachrichtenblatt DKG 1953-1956; 
Cact. Succ. Jnl (US) 1976-81; Monatsschrift DKG 
1929, 1930; Kakteen Sukkulenten 1977-81; Kaktusy 
Sukulenty 1981/82; Kakt. u.a. Sukk. incomplete 
jaargangen 1951-1961, 1963, 1966-69, 1983, com
plete jaargangen 1964/65, 1978-1982. Enkele klei
nere boekjes, losse tijdschriften, fotocopiën. Jaap 
Mieras, Het Zwanevlot 87, 7206 CE Zutphen, tel. 
05750-20024.

CACTUSKWEKERIJ J. M OLENDIJK

GROENEWEG 179 te ’s-GRAVENSANDE 
Telefoon 01745-16768

ELKE LAATSTE zaterdag van de maanden april t/m 
september zijn wij geopend van 8.00 tot 15.30 uur.

Te koop: Cactusverzameling, ook losse planten. G. 
v.d. Linde, Groeneweg 4, 4416 NG Kruiningen, tel. 
01130-2145.

Te koop: Z.g.a.n. zaaitoestel compleet. Mevr. M. 
Post, Meervlietstraat 78, 1981 BN Velsen-Zuid, tel. 
02550-21984 (na 18.00 uur).

Te koop: Door zaaien verkregen Lobivia’s. Tevens 
zaden van genoemd geslacht. Bij aanvraag een 
aan Uzelf geadresseerde en als brief gefrankeerde 
enveloppe insluiten. Sortimentlijst aanvragen bij 
C. Bouwman-van Egmond, Cliffordweg 12, 3646 AG 
Waverveen.

Te koop: Gevarieerde cactus- (ca. 400 st.) en vet
planten- (ca. 80 st.) verzameling, eventueel met 
houten kasje 3 x 2,5 m. met verwarming. Mevr. 
Wammes, Mendelssohnlaan 30, 4102 AX Culem- 
borg, tel. 03450-13892.

Te koop: Ca. 250 st. cactussen groot en klein. 
Liefst in één koop (p.n.o.t.k.). G. Helderop-Smit, 
Buterikkers 57, 8711 GT Workum, tel. 05151-3138.

Te koop: Wegens beëindiging van hobby al. kas 
BAVO BA 2,47 x 1,95 m. met verwarming Aladdin 
kacke blauwbrander. Tevens te koop ca. 150 cac
tussen en vetplanten, jaargangen Succulenta 1978 
t/m 1986 in bewaarband, 1987 en 1988 los, div. cac- 
tusboeken o.a. Das Kakteen Lexikon. H. Orth, Dr. 
Schaepmanstraat 60, 2032 GM Haarlem, tel. 023- 
361523.
Te koop: Mooie cactusverzameling, ca. 1500 plan
ten, al. kas 6,4 x 9 m. met verwarming en kweek- 
tafels. R. Winkelmans, Vekenstraat 37, Nijlen 2260, 
tel. 03-4816160.

Gevraagd: 'Kakteen von A bis Z" door Walther 
Haage. Recente druk. C. van der Weerdt, Goldak- 
kers 4, 9483 PG Zeegse, tel. 05921-42337.

Gevraagd: Zaden of jonge planten van: Agave ame- 
ricana, schidigera, stricta, parviflora, shaurii, uta- 
huensis en inaculosa. Mevr. Hengst-Titulaer, N. 
Beetslaan 134, 2741 ZS Waddinxveen.

JÉ

/F;
VAN DER AUWERA
Pierstraat 97 
2638 Reet-Rumst 
10 km. z. van Antwerpen

Phyllo's, Echeveria's, Asclepiadaceae, 
Epiphyten en vele zeldzaamheden.
Bezoek op afspraak - tel. 32-3-888-88-16

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten. SOUTHWEST SEEDS
KW EKER IJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

G eopend: donderdag , v rijdag  en 
za te rdag  van 9-18 uur.

DOUG ft V M  R O W IA N D
200 Spring Rood •  Kem pjfon, Bedford •  Engtand MJG42-BND 

Telepftone Bedford (0234) SB970
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Amerika op grote hoogte dezelfde regels gelden. Koude dwingt de planten de 
kleine bolvorm aan te nemen (Parodia's en Tephrocactussen bijv.). Als we in 
onze verzameling kleine planten hebben moeten we niet de fout maken te 
denken dat deze planten uit een gematigde zone komen. Frailea's en Gymno- 
calyciums zijn weliswaar klein, maar komen in tropische gebieden voor. Frai
lea's hebben een korte levenscyclus van een paar jaar waarin ze veel zaad 
vormen. Ze schuilen net als Blossfeldia's en de grootbloemige Mammillaria's 
verzonken in de grond of in de grasvegetatie.

Een ander voordeel van een grote bolvorm is dat er 's nachts ook maar lang
zaam afkoeling plaatsvindt en er in de koude woestijnnacht een hoge werk- 
temperatuur behouden blijft terwijl de omgeving snel afkoelt. Toch is het zo 
dat zelfs de grootste Echinocactus ooit als kleine zaailing is begonnen. FHet 
schuilen onder schaduwrijke struiken als de Palo Verdes en de Creosotebush 
is in de eerste jaren van essentieel belang, tot een zodanig volume is bereikt 
dat de struik er niet meer toe doet.

Literatuur
D. C. Speirs: Xerophyte physiology, Cactus & Succ. J. (GB) vol 41 p. 21, 1 979.
G. Krulik: The warmblooded cactus, Nat. Cactus & Succ. J. vol. 37 (4), 1 982.
E. Strasburger e.a.: Lehrbuch der Botanik, Fischer Verlag.

Kon. Emma laan 23, 2264 SH Leidschendam

Een "ontm oeting" met A .F .H . Buining in Brazilië
PIERRE BRAUN

Het is al weer 1 2 jaar geleden dat A.F.PI. Buining overleed. Tot op heden 
laat zijn heengaan nog steeds een merkbaar groot gat in onze cactuswereld 
achter. Zijn grote zakelijke kennis, verbonden met een onderzoekersgeest 
en de moed tot op latere leeftijd gevaarlijke en afmattende ontdekkingsrei
zen te ondernemen, lieten hem uitgroeien tot een van de grote persoonlijk
heden in de cactusgeschiedenis. Aan hem en aan de onlangs eveneens 
overleden Leopoldo Florst danken wij een fantastisch grote kennis van de



Zuidamerikaanse cactussen, een inzicht dat niet genoeg lof toegezwaaid 
kan worden. Uit zijn pen vloeide een veelheid van nieuwbeschrijvingen, reis
ervaringen en algemene artikelen over de Zuidamerikaanse cactusflora.
Op mijn reizen door Brazilië gedurende de laatste jaren leidde mijn weg dik
wijls naar de oude vindplaatsen, die voor het eerst door Horst en Buining 
bekend werden. In de omgeving van zo'n vindplaats wonen vaak zeer een
voudige mensen van de Braziliaanse "interior” , die in hun monotone dag
indeling nauwelijks in contact komen met een vreemde. Derhalve is de 
gastvrijheid groot en snel raakt men verzeild in levendige en amusante 
gesprekken. Een cafezinho weigeren zou de grootste belediging zijn die 
men deze open, vriendelijke mensen zou aandoen.
Voor velen van hen is Leopoldo Horst een begrip en groot was de ontzet
ting toen wij in de zomer van 1 987 verschillenden van hen van zijn heen
gaan op de hoogte brachten. Voor vele van deze gezinnen was het regel
matige langskomen van Horst de grootste gebeurtenis van het jaar.
In 't bijzonder de oudere mensen vertellen dikwijls van de oude tijden, toen 
Leopoldo, de "Duitser uit het zuiden", voor het eerst kwam, toen er nog 
geen straten waren en ook geen electrisch licht, en welke ontberingstoch- 
ten men ondernam om dat stekelige "onkruid" op soms vrijwel ontoeganke
lijke plekken te verzamelen. Niet zelden bericht echter ook een oude man of 
vrouw over zijn begeleider, Alberto, de grote, vriendelijke en voorname 
man uit "Holanda” .
Een zeer mooie belevenis hadden Eddie en Richard Esteves Pereira, Beate 
Olma en ik in juli 1 987 op de groeiplaats van Uebelmannia meninensis. 
Dicht bij deze groeiplaats woont een kleine familie op een eenzame, zeer 
armoedige boerderij. De moeder nodigde ons direct uit voor een zelfge
maakte limonade. We spraken over de planten, de bergen, en de boerderij. 
Het was zeer gezellig. Plotseling sprong de vrouw op en zocht opgewon
den in een kist. Na enkele seconden trok ze een oude, vergeelde foto te
voorschijn. Hoe groot was onze verwondering en vreugde toen wij de foto 
zagen...! Herkenbaar was A. Buining, zittend op een ezel, midden in de ha
bitat van Uebelmannia meninensis (volgens informatie van L. Bercht bevin
den zich soortgelijke opnamen in het archief van Buining; het zijn opnamen 
uit 1 97 2). Het is fantastisch te weten dat Buining ook nog bij de door hem 
zo geliefde mensen van het Braziliaanse binnenland niet vergeten is!

Hauptstrasse 83, D 5020 Frechen-1 

Vertaling: Ludwig Bercht
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Zo moeilijk is het niet

ONNO WIJNANDS*

I. De vragen van Albert Goossens in Succulenta 67 (6) p. 1 31 zijn eenvou
dig te beantwoorden. Ger van Vliet heeft dat al gedaan in Succulenta 63 
(1) pp. 1 2-1 3 en 63 (5) pp. 1 07-1 98 (1 984). Was ook de redactie dat 
even vergeten? Voor alle duidelijkheid nog even vraagsgewijs.
1 . Omdat de planten (of plantengroepen) mede door de handel met uit

sterven bedreigd zijn of kunnen worden (er zijn drie lijsten van verschil
lende ernst van bedreiging).

2. De lijsten worden vastgesteld op de Conferentie van Partijen, dat is van 
de landen die de Conventie ondertekend hebben.

3. Sommigen.
4. Voor concrete suggesties houden we ons warm aanbevolen. Overi

gens staat de familie Cactaceae op de lijst, zodat er geen enkele cactus 
uit het wild zonder vergunning geïmporteerd mag worden.

5. Omdat ze er geld voor krijgen en/of omdat ze de grond in cultuur ne
men.

6. Weet ik niet.
7. Nee. Veel bedreigde soorten waarin geen handel is staan niet op de 

lijst, juist om er de aandacht niet op te vestigen.
8. Zou best kunnen, maar hoezo?
A. Onder meer, er zijn ook nog andere planten dan cactussen en er 

bestaan, o wonder, zelfs nog dieren.
B. Ja; niet privé, wel beheren ze omvangrijke collecties van gekweekte en 

in beslag genomen illegaal geïmporteerde importplanten.
C. Ten dele, maar dat hangt ook af van wat de "betreffende landen" zijn.
D. Ja.
E. Voor de goede orde: in België is de Nationale Plantentuin de Weten

schappelijke autoriteit voor CITES.
II. Dan de publikatie van het nieuwe hybridegenus x Nopalxalis. Artikel 1 7 

van de International code of nomenclature for cultivated plants-1 980 
luidt: "Voor de geldige publikatie van de botanische 'genus' naam van 
een intergenerische hybride moeten de namen van de ouder genera gege
ven worden, maar een beschrijving of een Latijnse diagnose is niet nodig. 
Zo'n naam wordt beschouwd als een samengetrokken formule. Voor de 
geldige publikatie van een collectief epitheton in Latijnse vorm van een 
soort- of geslachtskruising, op of na 1 januari 1 93 5, moet die een Latijn
se diagnose hebben en onder een genusnaam geplaatst zijn". De naam 
Nopalxalis heeft dus geen Latijnse diagnose nodig en omdat er geen col
lectief epitheton is gepubliceerd maar alleen een cultivarnaam (wat vol
gens artikel 27 van de genoemde Code in orde is) is de dikwijls gewraakte 
geleerdheid in Latijn hier geheel overbodig. Dat geldt ook voor de cultivar- 
beschrijving van 'Naranja' (let op de enkele aanhalingstekens), bij culti- 
vars is nooit een Latijnse beschrijving vereist. Overigens hebben cultivar- 
namen geen types; wel is voorgesteld om standaardexemplaren aan te 
wijzen. Types zijn vereist voor geldige publikatie, standaardexemplaren 
niet. Prima dat Süpplie het materiaal heeft vastgelegd, een voorbeeld dat 
navolging verdient. Overigens bevat de Code een aanbeveling om types te 
deponeren in openbare herbaria die aan het internationale leenverkeer 
deelnemen.

Postbus 8010, 6 700 ED Wageningen *  L id van de a d v ie sco m m iss ie  BUDEP
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H et g e s la c h t M a tu c a n a  Br.&R. (XVIII)

R. BREGMAN, A. MEERSTADT, P. MELIS en A.B. PULLEN

M atucana m yriacantha (Vaupel) F. Buxbaum in: Krainz: "Die Kakteen'' 
I.IX.1 973
(myriacantha = met talloze dorens)

Synoniemen:
Echinocactus myriacanthus Vaupel, Bot. Jahrb. Engler 50, Beibl. III: 25 
( 1 9 1 3 ) .

Arequipa myriacantha (Vaupel) Britton & Rose, The Cactaceae III, p. 101 
(1 922)
Submatucana myriacantha (Vaupel) Backeberg, Die Cactaceae Bd. II, p. 
1063 (1966)
Borzicactus weberbaueri var. myriacanthus (Vaupel) Donald, The Nat. 
Cact. & Succ. Journ. 26 (1) p. 10 (1971).
Borzicactus myriacanthus (Vaupel) Donald, Ashingtonia 1 (9), p. 100 
(1 974)
Matucana purpureoalba Ritter, Kakteen in Südamerika, Bd. 4, p. 1 502 
(1981)
Matucana roseoalba n.n.

Beschrijving:
Lichaam groen, bolvormig tot breed cylindrisch, 7-12 cm breed, tot ca. 
30 cm hoog; niet of zelden spruitend. Ribben 30-40, verdeeld in 5-8 mm 
hoge kegelvormige tuberkels. Areolen rond tot ovaal, 2,5-4 mm lang, 4-7 
mm van elkaar verwijderd. Bedoorning dicht, buigzaam, de plant groten
deels bedekkend; jonge dorens recht omhoog staand. Rand- en middendo
rens vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden, 25-50 dorens per areool, 
1-3 cm lang; randdorens wit tot lichtbruin; middendorens variabel in kleur 
(wit, geel tot roodbruin), met donkerder punt.
Bloem 5-7 cm lang, in anthese 4-5,5 cm breed, iets scheef; kroonblade- 
ren licht lilarose met donkerder middenstreep. Bloembuis 7-8 mm dik, don- 
kerrose, kaal of behaard. Flelmdraden wit, overgaand in purper, helmknop- 
pen donker lilarose tot karmijn; primaire meeldraden aan de basis ca. 7 
mm met elkaar vergroeid, de stamper als een manchet omvattend. Stam
per aan de voet wit, overgaand in purper; stempellobben 5, ca. 3 mm 
lang.
Vrucht rond, groen, ca. 10 mm in doorsnede.
Zaad dofzwart, met onregelmatige arillusresten, 1,1-2,0 mm breed, 1,3- 
1,8 mm hoog, 0,7-1,1 mm dik. Ter hoogte van micropyle en funiculus zijn 
kleine tot tamelijk grote gaten aanwezig, die soms dichtgegroeid zijn. Hi- 
lumcup tamelijk diep, daardoor enigszins gelijkend op het zaad van M. pau- 
cicostata.

Nomenclatuur
Deze soort werd in 1 904 ontdekt door Weberbauer en in 1913 door Vau
pel beschreven. Donald vulde in 1 974 de onvolledige beschrijving van 
Vaupel aan met gegevens van de door Lau verzamelde planten (Lau 103). 
Het oorspronkelijke type-materiaal is tijdens de tweede wereldoorlog helaas 
verloren gegaan. Het is dus noodzakelijk om een nieuw holotype ("neoty- 
pe” ) aan te wijzen. Hiervoor zou een plant met het veldnummer Lau 103 
in aanmerking moeten komen.



De Ritter-naam "roseoalba" is nooit geldig gepubliceerd. Matucana pur- 
pureoalba, ook een soort van Ritter, die echter wel geldig is gepubliceerd, 
beschouwen wij voorlopig als synoniem met M. myriacantha Volgens de 
beschrijving verschillen beide taxa slechts in bedoorning, iets wat bij onze 
cultuurplanten niet tot uitdrukking komt.

Bijschriften: 
zie pag. 194
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Voorpagina: Matucana myriacantha, cultuurplant m et w itte  bedoorning. Foto: P. Melis.
2 Matucana myriacantha, im portp/ant in de botanische tuin van Heidelberg onder nummer 19627. Het etiket vermeldt: 

Matucana albo-rosea" (?), "Lau, Peru, UG 1 73 ". Foto: R. Bregman.
3 Matucana spec. Lau 1 73, cultuurplant. Foto: W. Alsemgeest.
4 id., lengtedoorsnede van de bloem.
5 id., zaadknoppen.
6 Matucana spec. Lau 103 (Andreae), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; dorsale zijde rechts, ventrale zijde 

links; vergroting 45x.
7 Matucana spec. Lau 1 73 (Andreae), SEM-opname van het zaad; dorsale zijde links, ventrale zijde rechts; hilum met de 

voor de intertexta-groep kenmerkende gaten ter plaatse van de funiculus en de micropyle; vergroting 55x.
8 Matucana purpureoalba (De Herdt), SEM-opname van het zaad in zijaanzicht; dorsale zijde rechts, ventrale zijde links; 

vergroting 60x.
9 id., testacellen van het laterale deel van het zaad; vergroting 500x.

10 id., lengtedoorsnede van het zaad; hilumweefsel, arillus en funiculus gestippeld; vergroting ca. 45x.
11 id., embryo.

SEM-foto's en tekeningen: R. Bregman.
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Verspreiding
Vaupel geeft in zijn nieuwbeschrijving als vindplaats op: "Bij Balsas, op de 
oostelijke oever van de Rio Maranon, op een hoogte van 2200 m, Prov. 
Chachapoyas, Dept. Amazonas, Peru". Lau heeft in de jaren '70  vergeefs 
op deze plek gezocht. Wel vond hij myriacantha-achtige planten aan de an
dere kant van de Maranon, dus op de westoever. Aan deze zijde van de 
Maranon strekt het totale verspreidingsgebied zich uit van Balsas in het 
noorden tot Aricapampa in het zuiden, waar Ritter zijn "purpureoalba”  
vond.

Opmerkingen
Deze soort vertoont een grote variabiliteit. Er bestaan plat bolvormige, zeer 
kortbedoornde planten, meestal aangeduid als Matucana roseoalba, maar 
ook enigszins zuilvormige, langbedoornde planten. Hiertussen komen aller
lei overgangen voor, zodat wij geen aanleiding vonden om variëteiten te 
onderscheiden. Misschien dat dit in de toekomst met de planten van het 
veldnummer Lau 1 73 gaat gebeuren. Over deze plant is in deel XIV al iets 
geschreven. Wij kennen slechts cultuurexemplaren, gekweekt uit zaad van 
verschillende firma's. Al deze planten groeien op latere leeftijd zuilvormig 
en bezitten een dichte, geelachtige bedoorning. Het meest vallen ze op 
door de korte, oranjerode bloem.
Wij hebben lang "in onze maag gezeten" met Ritters M. purpureoalba 
Het is duidelijk dat deze plant tot het myriacantha-complex behoort maar 
de taxonomische status van de plant is discutabel. Wanneer men de origi
nele beschrijvingen van M. purpureoalba en M. myriacantha met elkaar 
vergelijkt, dan blijkt dat de verschillen bijzonder klein zijn: beide planten 
zouden zich slechts van elkaar onderscheiden in de kleur van de bedoor
ning en de lengte van de bloem. Afgezien van het feit dat dergelijke kleine 
verschillen onvoldoende zijn om M. purpureoalba als zelfstandige soort te 
erkennen, komen deze verschillen in de ons bekende planten niet duidelijk 
tot uitdrukking. Daarom beschouwen wij M. purpureoalba als (de meest 
zuidelijke vorm van) M. myriacantha.

Veldnummers
Voor dit taxon gebruikte veldnummers zijn:
FR 1063 Matucana purpureoalba L 173
L 103 L 224
L 103a

Corr. adres: B ea trix  laan  1Ó, 7 7 1 1  KG N ieuw /eusen

Matucana spec. Rio Crisnejas

(wordt vervolgd)

Erdisia corallina

JAN ESSERS

Het geslacht Erdisia is, evenals het nauw verwante geslacht Corryocactus, 
opgericht door de heren Britton en Rosé en beschreven in hun monumenta
le werk "The Cactaceae" (1920, deel II, p. 104). De groeiplaatsen van 
Erdisia liggen in het grensgebied van Peru en Chili. Ritter heeft Erdisia deels 
ondergebracht bij Corryocactus, een opvatting die door velen gedeeld 
wordt, en deels bij Austrocactus, een meer omstreden indeling. De onder-



havige plant behoort zeker tot de aan Corryocactus verwante soorten. Eni
ge informatie over Erdisia corallina heb ik in de literatuur niet kunnen vin
den; misschien weet één uwer meer over dit plantje.
Uit de groep Corryocactus-Erdisia bezit ik verschillende soorten. De planten 
spruiten aan de basis en vormen korte stammetjes. Een optredend euvel is 
vaak het verdrogen van het groeipunt van deze stammetjes; misschien 
heeft dit iets te maken met de zuurtegraad van de grond, die volgens Duit
se literatuur erg zuur (pH 4,5) zou moeten zijn. De planten bloeien nabij de 
kop van de stammetjes; de bloemen zijn trechtervormig, rosé of soms geel
rood van kleur en ze blijven gedurende enkele dagen open. De planten 
moeten ruim opgepot worden daar ze ondergrondse knollen vormen.
In het afgelopen jaar voltrok zich iets wonderlijks. Na de bloei — op twee 
stammetjes elk een bloem — werd het uiteinde van de stengel steeds dik
ker, net of het werd opgeblazen. Backeberg wees in zijn Kakteenlexikon 
ook al op dit verschijnsel. Tot mijn verbazing werden de "vruchten”  rijp en 
bevatten zaad, maar het hele stammetje verslijmde tot aan de basis. Ik had 
dit nog nooit eerder gezien.
Enkele andere stengels van planten uit dit geslacht vertoonden in mijn ver
zameling een enigszins "komkommer-achtige”  groei die doornloos bleef. 
Als iemand mij kan helpen aan informatie, of zelf deze ervaringen ook ge
had heeft, houd ik mij zeer aanbevolen voor zijn of haar commentaar. Tot 
slot nog de opmerking dat de meeste stammetjes wel normaal bleven 
doen.
Bewerking: L. Bercht

Hokkelenbergstraat 8, 6444 AB Brunssum

Opmerking van de redactie (na overleg met auteur):
Bij het opnemen van de foto's is te weinig aandacht besteed aan de achter
grond. Ook die is belangrijk voor een geslaagde opname.
Denk ook aan de kleur van het licht; later op de middag wordt het zonlicht 
rood (foto rechts).
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Sedum pilosum M.B.

A.B. PULLEN

Laat mij u een aantrekkelijk vetplantje voorstellen, dat schitterend bloeit en 
bovendien redelijk winterhard is. Ik doel op de hierbij afgebeelde Sedum p i
losum. De soortaanduiding "pilosum" betekent behaard, en inderdaad, de 
smalle, grijsgroene blaadjes van deze Sedum zijn min of meer dicht behaard. 
S. pilosum gedraagt zich meestal als een tweejarige plant. In het eerste jaar 
wordt een dichte rozet gevormd, die een diameter van 4 cm kan bereiken. In 
het tweede jaar groeit uit het hart van de rozet de bloeiwijze omhoog, die tal
rijke, roze bloemen vormt. De bloeitijd valt in de maanden mei en juni. Na de 
bloei sterft de rozet af. Af en toe vormt zich zijdelings een nieuwe rozet, die 
dan het jaar daarop kan bloeien, maar meestal is men de gehele plant kwijt 
na de bloei. De enige manier om nieuwe planten te verkrijgen is dan het 
zaad te verzamelen en uit te zaaien, liefst onder glas, om de jonge plantjes 
dan later weer in de tuin uit te zetten. Soms zaait de plant zichzelf ter plaatse 
uit.

Sedum pilosum vraagt een zonnige, droge, goed gedraineerde plaats in de 
tuin. Men moet erop letten, dat de plantjes niet door andere, sneller groeien
de, planten wordt overwoekerd. Ook voor het beplanten van een schaal of 
trog lijkt deze soort zeer geschikt. Denk ook aan het gevaar van slakken. 
Sedum pilosum is afkomstig uit de Kaukasus, het oosten van Turkije en het 
noorden van Iran. Ik wens u veel succes met uw Sedums.

Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen



BOEKBESPREKING

Pereskia (Cactaceae), door B.E. Leuenberger (1986, Memoires of the New York Botanical 
Garden, vol. 41).
141 pp., Engelse tekst, talrijke illustraties (halftoonreprodukties, lijntekeningen), 3 determina- 
tiesleutels, ISBN 0-89327-307-4 . Prijs ± f  60, — .
Pereskia's staan bij cactusliefhebbers doorgaans weinig in de belangstelling, doordat deze bo
men, struiken en klimplanten het aantrekkelijke uiterlijk van hun succulente familieleden missen. 
Hun verwantschap verraden ze voornamelijk door het bezit van areolen.
De systematische indelingen van het genus door Vaupel (uit 1 925, vnl. gebaseerd op materiaal 
in het Berlijnse herbarium dat in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan) en Backeberg (uit 
1 958, waarin naast Pereskia ook Rhodocactus als zelfstandig geslacht werd erkend) zijn gro
tendeels achterhaald, hetgeen voor Leuenberger aanleiding was voor het schrijven van deze revi
sie. De auteur zal bij enkelen van ons bekend zijn vanwege zijn fundamentele onderzoek aan cac- 
tusstuifmeel.
De eerste 50 pagina's zijn gewijd aan de taxonomische geschiedenis, morfologie, anatomie, pol
len, chemie, chromosomenaantallen, evolutie, verspreiding, ekologie, behoud, gebruik, hybride- 
vorming en verwantschap van Pereskia's. Deze onderwerpen worden diepgaand behandeld en 
de niet-botanisch geschoolde lezer heeft hier zeker een termenlijst nodig.
In het systematisch gedeelte worden van elke taxon een synonymie en een uitvoerige beschrij
ving gegeven. De diagnoses zijn ontleend aan wilde planten, kultuurexemplaren en materiaal uit 
meer dan 50 herbaria. Na een opsomming van de herkomst van dit materiaal volgt een diskussie 
waarin wordt ingegaan op de historie van het taxon, maar ook op bijv. het gebruik en de lokale 
namen. Lijntekeningen en verspreidingskaartjes kompleteren dit gedeelte.
Leuenberger onderscheidt 1 6 soorten: P. aculeata, P. aureiflora, P. bahiensis, P. bieo, P. diaz- 
romeroana, P. grandifolia, P. guamacho, P. humboldtii, P. lychnidiflora, P. nemorosa, P. por- 
tulacifolia, P. quisqueyana, P. sacharosa, P. stenantha, P. weberiana en P. ziniiflora. P. hum
boldtii var. rauhii is een nieuwe kombinatie en P. grandifolia var. violacea een 'nieuwe' varië
teit, die als Rhodocactus grandifolius reeds werd besproken en afgebeeld in het decembernum
mer van 'Succulenta', jrg. 57 (1 978). Van de overige eertijds tot Pereskia gerekende namen 
worden 26 als synoniemen gezien en 1 7 als twijfelachtig of niet tot het genus behorend be
schouwd. Een infragenerieke opsplitsing wordt niet gehandhaafd.
Het boek bevat drie determineersleutels, voor bloeiende, vruchtdragende en steriele planten. Het 
zal weinigen gegeven zijn deze in de praktijk te gebruiken.

Bert Jonkers

TIJDSCHRIFTEN

Cactusflora, jaargang 11 (1986-1987)
Nr. 1 Laenen beschrijft de soorten van het geslacht Austrocephalocereus en hun verzorging. 
Nr. 2 Juveyns gaat in op het gebruik van Lophophora williamsii als narcoticum door indianen. 
Nr. 3 Het artikel over Lophophora wordt beëindigd.
Nr. 4 Verslag van de lezing van Vandenbroeck over Centraal- en Zuid-Chili.
Nr. 5 Beaucarnea recurvata wordt voorgesteld door Wijnants.
Nr. 6 Liekens houdt een algemeen verhaal over cactussen.
Nr. 7 Liekens vervolgt zijn verhandeling over cactussen in 't algemeen. Een verslag van de lezing 
van Neut over Parodia's is opgenomen.
Nr. 8 Liekens gaat verder met zijn verhaal. Uitgebreid wordt verslag gedaan van een lezing over 
Mesembryanthemaceae door vader en zoon Van Donkelaar.
Nr. 9 Liekens besluit zijn artikel. Kucharski verhaalt over haar verzameling. Laenen beschrijft de 
beestjes die onze planten bedreigen en gaat in op de bestrijding ervan.
Nr. 10 De belangrijkste soorten uit het geslacht Echeveria en hun verzorging worden belicht 
door Wijnants. Korte aandacht voor Fockea en Tillandsia

Cactacea brugensis, jaargang 9 (1987)
Nr. 1 Neirinck bespreekt Ferocactus peninsulae var. viscainensis en Lobivia chrysacantha 
var. hossei Lanssens geeft aanwijzingen voor de maand februari.
Nr. 2 Neirinck bespreekt Turbinicarpus pseudomacrochele en Pilosocereus chrysostele Lans
sens geeft de tips voor de verzorging in maart.
Nr. 3 Neirinck bespreekt Turbinicarpus pseudopectinatus en Arrojadoa multiflora Het cactus
dagboek van Lau vindt een vervolg.
Nr. 4 Aandacht krijgt Orostachys umbilicus Neirinck bespreekt Copiapoa cinerea en Uebel- 
mannia pectinifera Lau's cactusdagboek beleeft een volgende aflevering.
Nr. 5 -
Nr. 6-7 R. Neirinck gaat in op bouw en behoeften van planten. K. Neirinck bespreekt Turbinicar
pus schmiedickeanus var. dickisoniae en Espostoa lanata



IMr. 8 Neirinck bespreekt Turbinicarpus roseiflorus en T. schmiedickeanus var macrochele 
Nr. 9 Neirinck bespreekt Sulcorebutia menesesii, S. cardenasiana en Cryptocereus anthony- 
anus
Nr. 10 Neirinck bespreekt Sulcorebutia pampagrandensis, S. steinbachii en S. mentosa. Ro- 
senberger gaat in op de cultuur van Sulco's.
Nr. 11 Neirinck bespreekt Gymnocalycium saglionis en Thelocactus bicolor Lambert begint 
aan een verslag van zijn laatste Argentinië-reis.
Nr. 12 Neirinck bespreekt Ferocactus fordii en Lobivia cinnabarina Lambert vervolgt zijn reis
verslag.

Lophophora, jaargang 4 (1987)
Nr. 1 Delabarre reproduceert een foto van de prijswinnende cactussen op de tuinbouwten
toonstelling in Gent (1893) en voegt de (verkorte) oorspronkelijke tekst toe. Piens gaat in op de 
wildgroei van nieuwe soorten.
Nr. 2 Delabarre schrijft over Stapelia's. De Van Donkelaars stellen een aantal Hoya's voor. Pie- 
ters vervolgt zijn verhaal over de bouw van planten.
Nr. 3, 4 en 5 De Van Donkelaars en Pieters vervolgen hun series.
Nr. 6 Delabarre gaat in op de persoon De Candolle. Pieters vervolgt zijn artikel.
Nr. 7 Pieters belicht het nut van verse aarde voor onze planten.
Nr. 8 Pieters gaat thans in op water en mest voor onze succulenten.
Nr. 9 Cambier geeft de vertaling van de beschrijving van Cotyledon cristata door De Candolle 
alsmede een afbeelding van deze plant.
Nr. 10 -
Nr. 11 Noltee geeft cultuuraanwijzingen voor grijze Tillandsia's

Ludwig Bercht

Internoto jaargang 8, 1987
Nr. 1 Theunissen opent met de vraag of F. Ritter het enige exemplaar van N. eremiticus heeft 
behoed voor de ondergang (door zaden uit te delen) of niet; de auteur is van mening dat het 
eerste het geval is. Krell schrijft over de verspreiding van N. minimus en N. tenuicylindricus, ter
wijl Prestlé dieper op laatstgenoemde soort ingaat. Neduchal en Vich stellen voor om een no- 
menclatuurstudiegroepje binnen Internoto te vormen. Oster vertelt dat nieuwe bemestingssne- 
thoden ook voor Noto's geschikt zijn. Havlicek en Theunissen zetten beiden hun vorig jaar be
gonnen series voort: Havlicek met een tweede artikel over de Scopanae, Theunissen met de der
de serie van "Terug naar de wortels", uit het Latijn vertaalde oeroude artikelen. Prestlé sluit het 
nummer met een commentaar op een artikel over standplaatsobservaties van W.R. Abraham in 
Internoto 1 986 (4).
Nr. 2 Gerloff begint met een artikel over Notocactus spec. Schl. 1 55 (behoort tot de 
megapotamicus-groep). Stuchlik stelt de stedelijke succulentenverzameling in Brno (CSSR) voor. 
Prestlé concludeert, dat de verschillen tussen N. tenuicylindricus en N. minimus een gevolg zijn 
van verschillen in de geologische omstandigheden. Havlicek besluit zijn reeks artikelen over de 
Scopanae. Herm schrijft een In Memoriam voor Hugo Schlosser, terwijl Theunissen een nieuwe 
"Terug naar de wortels" presenteert. Van Vliet geeft commentaar op K.H. Prestlé's nieuwbe- 
schrijvingen. Oster presenteert een nieuwe druk van de R.H.S. kleurenkaart, waarmee (202) 
kleuren precies gedefinieerd kunnen worden.
Nr. 3 Ook in het derde nummer bijt Gerloff de spits af: nu met het voorstellen van N. spec. HU 
37 (volgens hem een vorm van N. arechavaletai var. alacriportanus HU 27); de plant is in zijn 
jeugdvorm nogal anders van uiterlijk, wat veel verwarring heeft opgeleverd. Hofacker gelooft dat 
N. tenuicylindricus een synoniem is voor N. minimus Uebelmann schrijft een In Memoriam 
voor Leopoldo Horst. Prestlé stelt N. gibberuius voor. Theunissen gaat verder met "Terug naar 
de wortels". Abraham vraagt zich af hoe Wigginsia gladiata (een Echinofossulocactus, voor
gesteld door Prestlé in Internoto 1 985/4) in Zuid-Amerika terechtgekomen is. Gerloff en Kolarik 
waarschuwen tegen valse HU-nummers. Link geeft aanbevelingen voor het bewaren van zaad en 
de redaktie besluit met aanwijzingen over hoe een artikel voor een tijdschrift eruit dient te zien. 
Nr. 4 Het laatste nummer begint met een vraag: Begner stelt een mooie Notocactus voor, maar 
hoe heet die? Misschien is het wel de echte N. mueller-moelleri Lang heeft de petalen van N. ot- 
tonis bestudeerd en Theunissen gaat verder met de zesde aflevering van "Terug naar de wor
tels". Baan vraagt de lezers of nog meer kamvormen van N. crassigibbus bekend zijn. Kolarik en 
Lisal geven een voorbeschrijving van N. spec. DV 74 /2, een mammulosi-vertegenwoordiger. 
Prestlé stelt N. securituberculatus v. miniatispinus voor. Lück geeft een voorbeschrijving van 
N. ottonis var. nigrispinus n.n. WR 374 = DV 70/a. N. pseudopulvinatus n.n. DV 36 heeft bij 
Gerloff voor het eerst gebloeid en daarom schrijft hij over deze plant; een bloemvergelijking geeft 
aan dat het wel degelijk een andere soort is dan N. pulvinatus Van Vliet. Theunissen vraagt zich 
tot slot op de achterpagina af hoe dood de Latijnse taal eigenlijk is.
Gerard Schneider



IN MEMORIAM  H. M ASM AN

Op 1 4 juli l.l. hebben wij voor altijd afscheid moeten nemen van onze voor
zitter, de heer H. Masman.
In de jaren dat wij het genoegen mochten hebben met hem in het bestuur 
van Succulenta tè mogen samenwerken, hebben wij hem leren kennen als 
een goed en bovenal integer man. Een man met een grote en warme be
langstelling voor zijn medemensen, dieren en planten.
Graag had hij zich nog vele jaren willen inzetten voor onze vereniging. Hoe
veel pijn deed het hem, kort voor zijn overlijden, ons te moeten mededelen 
dat hij, gedwongen door zijn slopende ziekte, in het belang van Succulenta 
het voorzitterschap moest opgeven. Graag wilde hij nog enige taken welke 
hij op zich genomen had afmaken.
Het heeft niet zo mogen zijn.
Wij wensen allen die hem gekend hebben, in het bijzonder zijn vrouw en ver
dere familieleden, alle mogelijke sterkte toe, nu en in de toekomst. Zijn na
gedachtenis zal daarbij een grote hulp zijn.
Dat hij ruste in vrede.

M. de Bekker

Op 31 juli 1 988 is op de leeftijd van 78 jaar overleden

Antonin Hlinecky

Het was een voorrecht deze grote Tsjechische cactusliefhebber te 
hebben mogen kennen.

L. Bercht
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

De beginnende liefhebber wil gaarne zoveel mogelijk vetplanten of cactussen 
dan wel beide in zijn bezit hebben. Hij/zij is dolgelukkig met ieder plantje, dat 
geschonken wordt door een meer ervaren liefhebber of dat op een verloting 
van de plaatselijke afdeling gewonnen werd. Hoe die planten nu allemaal he
ten, dat is in dit stadium voor deze verzamelaar niet van belang. Hij vindt ze 
mooi, ze groeien en bloeien en voldoen aan alle gestelde verwachtingen. 
Wat wilt u nog meer als beginnend liefhebber?
Ja, dat is de vraag, waarmede iedereen in onze hobby eens geconfronteerd 
wordt. Je ontdekt op een gegeven moment, dat sommige planten erg op el
kaar lijken, dat er sprake is van een bepaalde verwantschap. Dit leidt dan on
herroepelijk tot de volgende fase. Men gaat over tot een zekere indeling van 
de plantenvormen. Bij de cactussen zijn er planten met grote of kleinere schij
ven, er zijn bolvormige soorten en zuilvormige, terwijl er ook een groep met 
bladachtige stengels te onderscheiden is. Deze indeling kan echter niet zo
maar naar de uiterlijke vormen plaatsvinden, maar we moeten in dit stadium 
ook de naam van de plant weten.
Als u nu eenmaal zo nieuwsgierig bent geworden en deze stap wilt zetten, 
dan bent u reddeloos verloren. In de eerste plaats ontdekt u, dat alle planten 
gerangschikt en benoemd worden met een Latijnse naam. Dat is iets nieuws 
voor u, want tot nu toe kende u een madeliefje en geen Bellis perennis, een 
paardebloem, doch geen Taraxacum officinale. In de oude Verkade-albums 
uit de dertiger jaren heeft men nog wel zijn best gedaan om voor iedere cac
tus of vetplant een Nederlandse naam te verzinnen, doch in de loop der jaren 
is iedereen langzamerhand overgeschakeld op het gebruik van de Latijnse na
men. In het begin is dat erg lastig, doch men went er van lieverlede wel aan. 
Als u eens een buitenlands tijdschrift of een zaadlijst in handen krijgt, ziet u 
hierin ook slechts Latijnse namen staan, maar u weet dan wel, over welke 
planten of zaden men het heeft. U hoeft niet eens zo ver van huis te gaan, 
want ieder lid van Succulenta ontvangt in december de zaadaanbieding van 
ons eigen Clichéfonds en daar komt ook geen woord Nederlands aan te pas. 
Toch bent u na enige jaren grasduinen in onze liefhebberij wel in staat, datge
ne in uw kas te vergaren, waarvoor u de meeste belangstelling hebt. Dat de 
namen niet allemaal correct geschreven zijn, is hierbij van minder belang; dat 
wordt op de duur wel beter. Overigens is die hele naamgeverij internationaal 
en wetenschappelijk aan voorschriften gebonden.
Een uiteenzetting hierover gaat echter ver buiten het kader van mijn Phyllo- 
sofietje. Wellicht wil een terzake kundige auteur hiervan eens een overzicht 
geven? Dat kan uiterst interessant en leerzaam zijn!

H et isoleren van kassen en platte bakken (I)

HENK RUINAARD

I. Inleiding
Het kweken van succulenten in ons klimaat brengt met zich mee dat we onze 
kassen of platte bakken 's winters moeten verwarmen als we onze planten 
daarin willen laten overwinteren.
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Nu is de energie die voor dit verwarmen nodig is, niet goedkoop; het is dan 
ook zaak dat we die energie zo goed mogelijk benutten. Dit houdt in dat we 
deze dure warmte zoveel mogelijk in de kas moeten houden, m.a.w. ISOLE- 
REN.
Bij het isoleren van een kas komt wel het een en ander kijken. De warmte die 
we in een kas of platte bak toevoeren (in principe is er geen verschil tussen 
een kas of een platte bak) kan op verschillende manieren verloren gaan, nl.:
—  via kieren en openingen (tocht door glassponningen, deuren en luchtra- 

men);
—  via de kasconstructie (warmtegeleiding van aluminium profielen, zgn. 

"koudebruggen” );
—  via de glasoppervlakken.
De belangrijkste veroorzakers van warmteverlies zijn de glasoppervlakken 
waaruit kassen nu eenmaal grotendeels bestaan.
Daar het dichten van kieren niet zo'n moeilijke klus is, en het verminderen 
van het effect van de koudebruggen meestal meegenomen wordt bij het iso
leren van de beglazing moet onze inspanning vooral op dit laatste gericht zijn. 
Warmteverlies via één enkele scheidingswand (b.v. enkel glas) van een hoge 
temperatuur (in de kas) naar een lage temperatuur (buiten de kas) vindt 
plaats via warmtegeleiding, door stroming van warme lucht naar koude 
plaatsen en door uitstraling van warmtestralen. Het temperatuurverloop is 
schematisch aangegeven in figuur 1 .
Voor het warmteverlies kan een zgn. warmtecoëfficiënt of k-waarde bere
kend worden. Hoe lager deze is, des te kleiner is het warmteverlies; bv. bij 
een k-waarde van 5 wordt 5 W/m2.°C doorgelaten en als de k-waarde 2 is 
wordt dus 2 W/m2. °C doorgelaten. In de k-waarde speelt verhoudingsgewijs 
de warmtegeleidingscoëfficiënt (glas en kunststof zijn slechte warmtegelei
ders) en de dikte van de scheidingswand een ondergeschikte rol.
Zowel voor 6 mm glas als voor 1 mm PVC-plaat is de k-waarde 5,9 
W/m2. °C.
Als we als voorwaarde stellen dat zoveel mogelijk licht onbelemmerd de kas 
moet kunnen binnenkomen vallen goede isolatiematerialen zoals steenwol, 
glaswol en piepschuim af voor het isoleren van de kas (piepschuim en PU- 
schuim kunnen wel gebruikt worden voor het isoleren van de fundering en 
voor lage glasgedeelten van de kasgevels). Als goede isolatiematerialen blij
ven dan over: glas, kunststof plaat (enkel of als zgn. duo-platen), kunststoffo- 
lie en natuurlijk lucht.
Belangrijk bij het isoleren van transparante vlakken is het scheppen van een 
stilstaande luchtlaag d.m.v. een tweede warmteovergang. Hierdoor ontstaat 
een situatie zoals is weergegeven in figuur 2.
De warmteweerstand van de spouw wordt voor één derde bepaald door 
warmtegeleiding van de lucht in de spouw en voor twee derde door warm
testraling. De warmtegeleiding in de spouw neemt af naarmate de spouw 
dikker wordt. Tot een dikte van ca. 1 6 mm neemt hierdoor de warmte
weerstand toe. De warmtegeleiding van de lucht speelt dan een vrij onderge
schikte rol en het maakt dan ook niet uit of deze vochtig of droog is. Boven 
een spouwdikte van 1 6 mm neemt de warmteweerstand weer geleidelijk af 
door het toenemen van luchtstromingen in de spouw. Bovendien is de warm
testraling onafhankelijk van de spouwdikte.
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Bij een spouwdikte van 20 mm is de k-waarde 2,8 W/m2.°C en onafhanke
lijk van de dikte van de beide scheidingswanden. Door het aanbrengen van 
nog een derde scheidingswand (b.v. glas-spouw-noppenfolie of driedubbel 
glas) daalt de k-waarde tot ca. 2,0 W/m2.°C. Het absolute effect van meer 
scheidingswanden wordt echter steeds minder. Daar het grootste warmte
verlies optreedt door warmtestraling zal, wanneer men dit verlies kan vermin
deren het effect op de k-waarde het grootst zijn. Bij isolerende beglazing 
brengt men hiertoe een dun opgedampt laagje metaal aan dat de warm
testraling reflecteert, maar dat ook ca. 50% van het zichtbare licht tegen
houdt.
In tuinbouwkassen waar men zowel overdag als 's nachts moet bijverwar
men tot temperaturen tussen 1 6 en 24 °C, lost men dit dilemma op door het 
aanbrengen van zogenaamde scherminstallaties. Dit zijn horizontaal be
weegbare gordijnen, bestaande uit speciaal schermdoek of schermfolie, die 
overdag opengeschoven worden om licht (en vocht) door te laten en 
's avonds dichtgeschoven worden om de warmtestraling en de warme lucht 
tegen te houden. Horizontale energieschermen sluiten het nokvolume af 
(dus volumeverkleining) en worden motorisch geopend en gesloten. De 
openings- en sluitingstijden worden via de klimaatcomputer geregeld.
Dit systeem maakt het mogelijk om isolatiematerialen te gebruiken die de 
warmtestraling tegenhouden (reflecteren) zoals gemetalliseerde weefsels of 
gemetalliseerde folies (al of niet geperforeerd om vocht door te laten).
Een nieuwe ontwikkeling in de tuinbouwkassen zijn de zgn. gevelschermen 
welke uit luxaflex-achtige horizontale lamellen bestaan. Ook hiervoor worden 
materialen gebruikt met een hoge barrière voor warmtestraling, b.v. alumini
um lamellen. Zowel horizontale energieschermen als gevelschermen worden 
slechts sporadisch in hobbykassen toegepast. De constructie en inrichting 
van hobbykassen zijn meestal niet berekend op bewegende energiescher
men, hoewel dit met enige aanpassingen toch wel haalbaar is. Voorlopig 
moeten wij het echter hebben van transparante isolatiematerialen zoals PE- 
folie (=  landbouwfolie), noppenfolie, voorzetramen (van glas of perspex), 
duoplaten of dubbel glas.

2. Binnen- of buitenisolatie
Isolatie kan zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kas aange
bracht worden. In de praktijk komt het allebei voor. Uit persoonlijke voorkeur? 
Of zijn er overwegende voor- of nadelen aan de ene of de andere methode 
verbonden? Zoals gewoonlijk blijken beide methoden zowel voor- als nadelen 
te hebben.
Ik zal proberen deze toe te lichten en laat dan de persoonlijke voorkeur aan de 
lezer over.

Binnenisolatie lijkt het meest voor de hand te liggen. Er zijn in de kas vol
doende constructiedelen aanwezig (vaak zijn hiervoor reeds speciale voorzie
ningen getroffen, b.v. gleuven in aluminium profielen) waaraan of waarop 
het isolatiemateriaal m.b.v. plakband, speciale beugeltjes, boutjes, profieltjes 
e.d. bevestigd kan worden.
Voordelen van binnenisolatie zijn:
a. Hoog rendement t.g.v. stilstaande lucht tussen glas en isolatiemateriaal. 

Zoals reeds werd opgemerkt is luchtstroming in de spouw funest voor de 
isolerende werking. Als de kas goed geconstrueerd is, sluit het glas goed 
aan op de glasprofielen en kan er geen wind of tocht binnendringen.

b. Volumeverkleining is mogelijk door het afsluiten van het nokvolume. Het
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schuine dak van de kas wordt meestal niet benut maar heeft wel een rela
tief groot glasoppervlak en is een bron voor tochtstromen (t.g.v. slecht 
sluitende luchtramen). Indien de nokconstructie dit toelaat kan vrij een
voudig een horizontaal isolatiescherm, bestaande uit landbouw- of nop
penfolie, aangebracht worden. Deze kan b.v. rusten op stalen draden op 
profielen die tussen de lange zijwanden zijn bevestigd, 

c. Minder slijtage, veroudering of beschadiging van het isolatiemateriaal. Het 
isolatiemateriaal dat in de kas aangebracht is staat minder bloot aan 
weersinvloeden en er zal dus geen storm- of hagelschade of aantasting 
door UV-licht optreden. Hierdoor wordt met name de levensduur van 
landbouwfolie en noppenfolie sterk verlengd.

Een nadeel van binnenisolatie is, dat het niet altijd toepasbaar is. Het glas aan 
de binnenkant van de kas is vaak moeilijk toegankelijk doordat tabletten en 
rekjes tegen de zijwanden gemonteerd zijn. Het bevestigen en weer verwijde
ren van landbouwfolie of noppenfolie tussen deze rekjes en op de tabletten 
geplaatste planten door is een vrijwel ondoenlijke zaak. Bij het inrichten van 
een kas moet dus al rekening gehouden worden met het isoleren. Het meest 
optimale is het vrijhouden van het glas met als consequentie: (een) midden- 
tablet(ten) met (een) gangpad(en) langs de zijwanden.

Buitenisolatie is soms dus de enige mogelijkheid die overblijft om een kas te 
isoleren.
Aan de buitenkant biedt de kascontructie meestal wat minder bevesti- 
gingsmogelijkheden dan aan de binnenkant en er zal derhalve wat meer 
geïmproviseerd moeten worden met raamwerken, profielen, draden, plak
band en dergelijke.
Voordelen van buitenisolatie zijn:
a. Onafhankelijk van de binnenconstructie en de inrichting van de kas.
b. Koudebruggen worden voorkomen mits een tochtvrije afdichting van de 

omhulling verzekerd is. Koudebruggen treden vooral op ten gevolge van 
koude wind langs de warmtegeleidende aluminium profielen waardoor de
ze voortdurend afgekoeld worden.

Nadelen van buitenisolatie zijn:
a. Tochtvrije afdichting is zeer moeilijk te realiseren. Buitenisolatie werkt al

leen goed indien geen luchtcirculaties tussen de isolatie en de kasbegla
zing kunnen optreden. Dit betekent dat alle naden zeer zorgvuldig dicht 
geplakt moeten worden. Deze afdichtingen moeten bestand zijn tegen 
storm, regen, sneeuw en hagel en dat is beslist geen eenvoudige opgave.

b. Veroudering, beschadiging en vervuiling treden sneller op dan bij binnen
isolatie. Vooral storm en hagel kunnen, in combinatie met UV- 
veroudering, snel tot beschadiging leiden van landbouwfolie en noppenfo
lie.

(slot volqt)Molenweg 29, 6 1 3 3  XM  Sittard  a

R eactie

A.B. PULLEN

Sinds enige tijd wordt ons maandblad telkens geopend met een bijdrage 
van de heer P. van Veen. Onder de titel Phyllo-sofie worden door hem aller
lei aspecten van onze liefhebberij op een voor ieder begrijpelijke wijze be
licht.
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In het juli/augustusnummer is ons maandblad, Succulenta, door de heer 
Van Veen als onderwerp gekozen. Omdat hij net als ik weet, dat wie in het 
openbaar iets zegt of schrijft zijn nek uitsteekt en weerwoord kan verwach
ten, zal hij het mij niet kwalijk nemen, hoop ik, als ik het volstrekt met hem 
oneens ben. Ik zal proberen uit te leggen waarom.
De heer Van Veen vindt, dat het maandblad bestemd is voor het doorsnee- 
lid, dat overigens moeilijk te omschrijven is. Dat dit "doorsnee-lid" be
langstelling heeft voor succulente planten lijkt me een open deur intrappen. 
Dat hij geen wetenschapper, soortenjager of specialist kan zijn betwijfel ik 
sterk. Wetenschappers zullen een blad als Succulenta juist regelmatig in
zien met het oog op eventuele taxonomische verhandelingen of nieuwbe- 
schrijvingen, soortenjagers willen ogenblikkelijk op de hoogte zijn als er wat 
nieuws te verzamelen is en specialisten willen geen letter missen omtrent 
hun specialisme. Dat ''doorsnee-lid'' van Succulenta bestaat dan ook niet. 
Succulenta is een bont gezelschap van mensen, jong en oud, arm en rijk, 
man en vrouw, beginner en gevorderde, algemeen geïnteresseerde en spe
cialist.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het maandblad Succulenta voor al deze 
mensen iets te bieden moet hebben en dat derhalve iedereen ook bepaalde 
stukken zal overslaan. Dat is toch niet abnormaal. Men leest de Libelle of 
Elsevier toch ook niet van kaft tot kaft? leder pikt er datgene uit, wat hem 
of haar interesseert. Jaren geleden heeft de heer B. van Gelder eens in een 
artikel in Succulenta* onderscheid gemaakt tussen cactofielen en cactolo- 
gen. Grofweg gezegd zijn cactofielen diegenen, die als liefhebberij met cac
tussen bezig zijn en cactologen diegenen, die zich professioneel met cac
tussen bemoeien. Ik denk, dat de ene categorie de andere niet kan missen. 
Er kan en moet sprake zijn van een symbiose tussen beide categorieën. 
Een cactofiel kan geen cactoloog worden? Het kan wel. Juist in een taxo
nomische discipline kan de leek, d.w.z. de niet-bioloog, veel bereiken. 
Mensen als Backeberg, Ritter en Buining waren geen botanicus, maar heb
ben door zelfstudie, een open oog en een kritisch verstand toch kans ge
zien tot ''super-cactologen'' uit te groeien.
Natuurlijk is iedereen vrij zijn of haar hobby zo te beoefenen als men ver
kiest. Toch valt het mij op, dat zovele beginners in de hobby zo lang begin
ner blijven. Dat valt m.i. te betreuren.

Terug naar het tijdschrift. Met bovenstaande ontboezeming hoop ik duidelijk 
gemaakt te hebben, dat het maandblad voor iedereen iets interessants moet 
bevatten. Een redaktie is echter natuurlijk in hoge mate afhankelijk van wat 
zij aangeboden krijgt.
Dan nu de voorbeelden die de heer Van Veen aanhaalt. REM-foto's interes
seren het gemiddelde Succulenta-lid inderdaad geen lor, als zij geen functie  
vervullen. Er behoort tekst bij. In de lopende serie over de Matucana's heb
ben de REM-foto's van de zaden een functie in samenhang met de tekst. 
Dan wordt duidelijk, dat bestudering van de zaadstructuur een bijdrage le
vert tot een betere indeling van dit geslacht.
De verzamelaar die ergens in Mexico een nog niet eerder beschreven cac
tus vindt op de weg(l) naar Chinacates is ongetwijfeld een spekkoper. Dat 
deze plant een Latijnse naam krijgt en bovendien beschreven wordt onder 
toevoeging van een diagnose in het Latijn is nog tot daaraan toe, maar niet 
in Succulenta alstublieft, aldus de heer Van Veen.
Dat de naam van een plant of dier in het Latijn gesteld moet worden, of lie
ver gezegd dat bij het opstellen van een naam de regels van de Latijnse

206



grammatica in acht genomen moeten worden is, evenals het maken van een 
beschrijving in het Latijn, natuurlijk het gevolg van het feit, dat het Latijn 
eeuwenlang de taal van de wetenschap geweest is. Sterker nog, het is nog 
niet zo verschrikkelijk lang geleden, dat iedereen die lezen kon Latijn las. Een 
wereldtaal dus. Nu kan men betreuren, dat het aantal mensen, dat Latijn kan 
lezen snel achteruit gaat: men kan wensen, dat een andere internationale 
taal, bijv. Engels of Spaans, gebruikt gaat worden, maar zolang de regels 
voorschrijven dat het Latijn moet zijn zal men dit in het Latijn moeten blijven 
doen. Ik denk overigens, dat bij de invoering van Engels of Spaans er ook 
mensen zouden zijn, die daartegen protesteren.
Dan maar geen nieuwbeschrijvingen meer in Succulenta? Onze kolommen 
maar sluiten voor de publicatie van nieuwe soorten? Ik zou dat zeer betreu
ren. Het zou dan een blad worden alleen voor cactofielen, want de cactolo- 
gen houden we buiten de deur. De boven beschreven symbiose, de weder
zijdse beïnvloeding, blijft uit. Bovendien zou Succulenta daarmee een groot 
deel van haar aantrekkelijkheid voor buitenlanders verliezen. Wij hebben een 
klein landje; willen we internationaal enig aanzien houden of verwerven, dan 
kan dat alleen via ons visitekaartje: een goed verzorgd maandblad, dat wat 
te bieden heeft aan iedereen.
De als voorbeeld van een opbouwend schrijver geciteerde Benson is ook 
niet echt probleemoplossend bezig als hij zegt alle Esdoorns maar Acer ne- 
gundo te noemen, met een aantal variëteiten. Hoogstens is hij bezig de blijk
baar bestaande taxonomische onenigheid te verschuiven van het nivo van 
soort naar het nivo van variëteit.
Tenslotte, misschien ten overvloede, nog dit: Ik pleit voor een zo gevarieerd 
mogelijk tijdschrift, waarin iedereen, beginner èn gevorderde, verzamelaar 
èn specialist, cactofiel èn cactoloog aan zijn trekken komt.

Beatrix laan 10, 7711 KG Nieuwleusen * zie Succulenta 53 (3), p. 54, maart 1974

Neoporteria vallenarensis Ritter

S. KOOIJ

In 1 960 ontdekte Ritter tijdens een van zijn reizen door Chili, tussen Valle
nar en Freirina, planten van een in rotsspleten groeiende Neoporteria- 
soort. Dit is een zeer ongewone groeiomstandigheid. Hij vond toen niet 
veel planten en ook nu nog is er slechts een kleine populatie van deze —. 
ook in verzamelingen zeer zeldzame Neoporteria — bekend. Ritter be
schreef deze planten in 1 980 als Neoporteria vallenarensis (FR 1 1 08) in 
zijn boek Kakteen in Südamerika, deel lil. De planten lijken op N. subgibbo- 
sa, waarmee je ze makkelijk kunt verwarren. Van N. subgibbosa bestaan 
diverse overgangsvormen naar andere Neoporteria's. Een kenmerk van N. 
vallenarensis is vooral de weke, gele penwortel en een duidelijk vernauwde 
hals.
Zoals reeds gezegd is de plant erg zeldzaam. In de natuur groeien de plan
ten slechts op een moeilijk bereikbaar stuk rotshelling, wat misschien voor 
in de plant geïnteresseerde liefhebbers vervelend is omdat er niet aan ma
teriaal valt te komen, maar wat de planten in hun natuurlijke omgeving be
scherming biedt tegen menselijke plundering. Een van mijn Engelse cactus-
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Neoporteria
vallenarensis

vrienden is in het gelukkige bezit van een aantal planten. Nu zou je kunnen 
opmerken dat hij in staat zou moeten zijn om van deze, uit zaad gekweekte 
planten, voldoende nakomelingen te kweken. Het is hem echter nog steeds 
niet gelukt zaden van deze planten te verkrijgen. Waar dit nu aan ligt is tot 
op heden een raadsel. Misschien ligt het aan het klimaat in zijn kas, maar 
zekerheid is daar niet over.
Zo blijft Neoporteria vallenarensis, die niet verward moet worden met de 
eveneens in de buurt van Vallenar groeiende Neochilenia (Pyrrhocactus) 
vallenarensis (FR 485), behoren tot de grote zeldzaamheden in de verza
melingen.

De belangrijkste gegevens uit de beschrijving van Ritter zijn:
Lichaam in het begin kogelvormig, later gestrekt, tot 2 a 4 keer de diameter, 4-6 cm in diame
ter; epidermis grauwgroen, vaak bruinachtig verkleurd door de zon; een dikke, weke, gele pen- 
wortel met een sterk vernauwde hals. Ribben ca. 11-12, 7-10 mm hoog, zeer stomp, ge
groefd, tussen de knobbels versmallend; knobbels met kleinere, iets naar boven gerichte kin; 
scheiding tussen de ribben zeer nauw.
Areolen op de knobbels 6-1 0 mm lang, 4-6 mm breed, met rijkelijk bruinachtig vilt. Doorns 8- 
1 4, grijs; op oudere areolen geen duidelijke scheiding meer tussen rand- en middendoorns; de 
meer als randdoorn aan te merken doorns zijn voor een deel naaldvormig en voor een deel 
priemvormig, waarbij in het bijzonder de onderste doorns naaldvormig zijn. De sterkste doorns 
zijn meestal recht, 1 5-30 mm lang en meestal meer centraal gesteld.
Alle doorns staan van het lichaam af. Vaak is tenminste één middendoorn te onderkennen, die 
2-4 cm lang is.
De bloemen staan dicht bij de schedel, zijn reukloos, bijna 35 mm lang en purperkleurig.

Groenveld 4, 2203 BP Noordwijk
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Rebutia (Aylostera) pseudodem inuta Backbg.

W.J.M. STERK

Deze uit Noord-Argentinië (prov. Salta) afkomstige soort werd in 1 933 door 
Backeberg beschreven. Toen hij een jaar later het door Spegazzini als onder
geslacht van Echinopsis beschreven Aylostera verhief tot een zelfstandig 
geslacht, deelde hij deze soort daarbij in. Thans wordt Aylostera gezien als 
een ondergeslacht van Rebutia.
Het is een min of meer zuilvormig plantje, dat van onderaf spruit, tot 1 0 cm 
hoog en ongeveer half zo breed wordt. Deze soort kan evenals de meeste 
Rebutia's goed uit zaad worden gekweekt. Liefst vers zaad en bij niet te ho
ge temperaturen zaaien. De soort is zelffertiel. We vinden dan ook dikwijls 
zaailingen bij de plantjes in de pot.
De helderrode bloemen zijn drie tot vier centimeter lang en even breed. De 
vijfdelige stempel is wit.
Een aantal door.Ritter, Rausch en Lau gevonden en beschreven soorten zo
als R. maxima, R. albiareolata, R. tamboensis, R. nitida en nog andere 
kunnen als vormen of variëteiten van deze soort worden gezien. De hier af- 
gebeelde plant bloeit meer dan een maand lang. Vorig jaar begon de bloei in 
mei, maar het was juli voor de laatste bloemen uitgebloeid waren. Voor een 
cactus is dat iets heel bijzonders. Omdat deze soort geen hoge temperaturen 
nodig heeft en ook goed schaduw verdraagt, is het een goede soort voor ka- 
mercultuur. Er zal wel wat verschil zijn in de bloeiwilligheid bij planten van 
verschillende vindplaatsen.
De natuurlijke groeiplaats ligt op een hoogte van 3 500 meter.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond
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Nieuwbeschrijving

Parodia tillii Weskamp species nova

WALTER WESKAMP

Corpus rotundum planum, 5,5 cm ffl, 3 cm altum, colore lurido viride olivarum, verrucaemacu- 
la fulva. Vertex demissus, gaulum lana. Areolae lana alba, mox calvae, 5 mm distantes. Costae 
1 6, aliquid obliquae, tubercula in vertice 1-2, aliter 3 mm ffl, 2 mm alta. Aculei marginales 1 1, 
circum areolam, 4-5 mm longi, tenues, albi. Aculei centralis (1-)4, aculeus unus 1 1 mm lon
gus appositus, paulum hamatus; aculei non pungunt. Flos luridus, introrsum luteus, tegumenta 
subrufa. Pericarpellum flavum-crudum, nudum in inferiore parte, in superiore parte paucis squa
mis fuscis, quarum alae ornatae paulum lana alba 2 setae cervinaque. Receptaculum viride, in 
inferiore parte 5 mm, in superiore 8 mm ffl, 1 0 mm longum, paulum lana et 2-3 setis fuscis or
natum. Setae 5 mm longae sunt. Squamae gilvae, 1 mm longae, latae, acutae margine rufae. 
Folia forma spathae 1 6 mm longa, 5 mm lata. Stamina rufa, anthera subalae, stylus 10 mm 
longus, subalbus. Stigmata 8, subalba, 2 mm longa.
Fructus 8 mm latus, 6 mm longus, maturitate in inferiore parte divellens.
Semen 0 ,45  mm longum, 0,4 mm latum, testa fusca, polita, oblongo striatum. Strophiola in
composita, partim aculeata, 0,3 mm proiecta, subflava.
Holotypus depositus in Herbario Vindobonae, Austria.

Beschrijving
Lichaam afgeplat bolvormig, 55 mm breed, 30 mm hoog; epidermis geel- 
olijfgroen, op de knobbels geelbruin gevlekt; schedel enigszins ingezonken, 
slechts gering met wol bedekt. In de winterrustperiode verkleurt het li
chaam tot bruinrose.
Areolen met weinig wit wolvilt, spoedig kaal, ongeveer 5 mm van elkaar 
verwijderd op de rib.
Ribben ca. 16, spiraalvormig naar beneden, knobbels duidelijk, op de 
schedel 1-2 mm diameter, later 3 mm diameter en dan 2 mm hoog. 
Randdorens meestal 1 1, afstaand, 4-5 mm lang, dun, witachtig. Midden
dorens (1 -)4, 3 naar boven gericht, korter dan de randdorens, maar soms 
geheel afwezig; 1 afstaand naar beneden gericht, iets krachtiger, tot 1 1 
mm lang, iets gekromd aan de punt, geelbruin. Alle dorens zacht, niet ste
kend.
Bloem aan de buitenkant matgeel, van binnen zwavelgeel; de over- 
gangsperianthbladeren mat oranjerood. Vruchtbeginsel licht geelgroen, on
derste helft naakt, bovenste deel bezet met bruine schubben met in de ok
sels witachtige wol en 2 bruine borstelharen. Bloembuis groenachtig geel, 
onder 5 mm en boven 1 0 mm diameter, 1 0 mm lang; alle bloembuisareo- 
len spaarzaam bezet met witachtige wol en 2-3, ca. 5 mm lange donker
bruine borstelharen; schubben geel, tot 1 mm lang, relatief breed, spits, 
met mat oranjerode rand. Bloembladeren spatelvormig, afgerond, 16 mm 
lang, 5 mm breed. Meeldraden oranjegeel, helmknoppen witachtig. Stam
per witachtig, glad, 10 mm lang; 8 stempellobben, witachtig, 2 mm lang. 
Vrucht groenachtig geel, 8 mm dik, tot 6 mm lang, met witte wol en brui
ne borstelharen; bij rijpheid roodbruin, aan de onderkant openscheurend, 
harde schil.
Zaad 0,45 mm lang, 0,4 mm breed; testa bruin, glanzend, in de lengte
richting gegroefd; strophiola onregelmatig gevormd, deels toegespitst, tot 
0,3 mm uitspringend, gelig.
Vindplaats: Bolivia, op de grens van de departementen Chuquisaca en San
ta Cruz aan de weg van Ivo naar Santa Rosa, enige kilometers ten westen 
van Cueva op een hoogte van 1 250 m. In 1 982 ontdekt door de Oosten-
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rijker Walter Till en voorzien van zijn veldnummer WT 96.
Holotype gedeponeerd in het herbarium van de Universiteit van Wenen. De 
soort behoort tot het ondergeslacht Parodia, sectie Sulcatae.

De straat naar de groeiplaats was in 1 982 niet meer dan een slechte veld
weg. Till vermeldt dat het een streek is waar je eigenlijk geen cactussen 
zou verwachten. De populatie groeit op een helling gericht op het zuid- tot 
zuidoosten, dus aan de schaduwzijde.
Dicht bij deze groeiplaats, maar dan 1 60 m lager en bijna naast de 
''straat'', vond Till een tweede populatie van Parodia's (WT 95). Ze zijn 
vrijwel identiek; daar deze planten echter in de volle zon staan is hun be- 
doorning dichter. Ik beschouw deze als een vorm van P. tillii.
Parodia tillii is nauw verwant met P. formosa Ritter. Zij onderscheidt zich 
van deze laatste door het platronde lichaam, de kleinere en minder hoge 
knobbels en het beduidend lagere aantal rand- en middendorens. Andere 
verschillen zijn de gele schubben op de bloembuis en de iets grotere zaden 
waarvan de testa sterker gegroefd is.
Met uitzondering van P. chaetocarpa, die in de provincie Cordillera voor
komt, zijn de groeiplaatsen van alle andere soorten uit de door Ritter ont
dekte vormengroep gelegen in de Boliviaanse provincie O'Connor.
Door het vinden van P. tillii wordt het verspreidingsgebied verrassenderwijs 
80-100 km naar het noorden toe vergroot.

Beschreibung
Körper flachrund, 55 mm breit, 30 mm hoch; Epidermis gelboliv, auf den Höckern gelbbraun 
gefleckt; Scheitel leicht eingesenkt, nur gering mit Wolle bedeckt; Areolen schwach weiBwollig, 
bald verkahlend, etwa 5 mm voneinander entfernt; Rippen ca. 1 6, spiralig herablaufend; Hök- 
ker gut ausgepragt, im Scheitel 1 -2, spater 3 mm O, dann 2 mm hoch; Randdornen meist 1 1, 
abstehend, 4-5 mm lang, dünn, weiBlich; Mitteldornen (1 -)4, davon 3 nach oben weisend, 
dieser kürzer als die randlichen, mitunter auch fehlend, 1 unterer abstehend, etwas kraftiger, 
bis 1 1 mm lang, an der Spitze etwas gekrümmt, gelbbraun; alle Dornen weich, nicht stechend. 
Blüte auBen mattgelb, innen schwefelgelb, die kurzen Hüllblatter mattorangerot; Fruchtknoten 
hellgelbgrün, in der unteren Halfte nackt, dann mit braunen Schüppchen besetzt, in deren Ach- 
seln weiBliche Wolle und 2 braune Borsten; Röhre grünlichgelb, unten 5 mm, oben 8 mm 
breit, 10 mm lang, sparliche weiBliche Wolle und 2-3 dunkelbraune Borsten, diese ca. 5 mm 
lang, in allen Kelchareolen; Schuppen gelb, bis 1 mm lang, relativ breit, spitz, am Saum dann 
mattorangerot gefarbt; Blütenblatter spatelförmig, abgerundet, 16 mm lang, 5 mm breit; 
Staubfaden orangegelb; Staubbeutel weiBlich; Griffel weiBlich, glatt, 10 mm lang, Narben 8, 
weiBlich, 2 mm lang.
Frucht 8 mm dick, bis 6 mm hoch, grünlichgelb, weiBbewollt und mit braunen Borsten, bei Rei- 
fe rotbraun, unten abreiBend, hartschalig.
Samen 0 ,45 mm lang, 0 ,4  mm breit; Testa braun, glanzend, langlich gerieft; Strophiola 
unregelmaBig geformt, teilweise zugespitzt, bis 0,3 mm vorspringend, gelblich.
Heimat: Bolivien, an der Grenze der Departemente Chuquisaca und Santa Cruz, auf der Strecke 
von Ivo nach Santa Rosa, einige Kilometer westlich von Cueva, auf 1 250 m Höhe. 1 982 von 
dem Österreicher Walter Till (WT 96) entdeckt.

S iedlerkam p 1, D -2 3 0 0  K ronshagen  Latijnse diagnose: Wolfgang Heyer

Een ve tp lan tje  voor het raam

W. STERK

Aloe bellatula Reynolds (1 956)
Deze soort werd in 1 949 door professor J. Mallot in de bergen ten westen 
van Itremo, Malagasy, gevonden.



Aloe a Ibi flo ra 
Foto Fr. Noltee
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VERENIGINGSNIEUWS OKTOBER 1988
"Succulenta" is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: Drs. J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f  35,-, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f 50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f 7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f 5,--. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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. 
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Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. /  30,-; 1/8 pag. f  55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. f  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto's en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f  12,50 + t  3,- verzendkosten per stuk.
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Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus è f 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs /  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs f  16,- per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs t  4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten f 2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bii: Mevr. E. van Die-van Wiinen, Molenweg 56, 6741 KM I unteren. Tel.: 08388-3579 
of door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Lunteren 
onder vermelding van het gewenste artikel.
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AFDELINGSNIEUWS

Aid. Amsterdam
18 november : Lezing door H. van Dcnkelaar over Euphorbia’s.

Plaats: De Hortus Plantage, Middenlaan 2, Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Arnhem
10 november : Voordracht door eigen leden.

Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Floralaan 19 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
3 november : Inleiding: Oostland. Vervolg lezing over Astrophytum. Plant v.d. maand: Hofma. Verlo

ting: Folkers.
Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
10 november : Lezing met dia’s van de verzameling van Dhr. C. Grootscholte.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen).
2 november : Jaarvergadering en resultaten zaaiproject.

Afd. Flevozoom
24 oktober : Wie zijn prachtige afbeeldingen in Succulenta heeft gezien zal ook zijn diavoordracht

niet willen missen. Johan Pot met een lezing over Sulcorebutia.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan
8 november : Lezing door L. Bercht over zijn laatste Gymnocalyciumreis.

Plaats: Restaurant Sportpark, Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Gorinchem/Den Bosch
14 november : Lezing door Dhr. K. Prestlé.

Plaats: Herberg De Prins te Berlicum. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda en omstreken
17 november : Lezing door F. Noltee over vetplanten in het algemeen.

Plaats: ” 't Brandpunt", Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
27 oktober : Lezing door N. Uittenbroek over Senecio.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

NIEUW: IN ONS SORTIMENT:
CA. 40 SOORTEN PHYLLO’SÜ! 

ZIEN IS KOPEN

In november komt onze nieuwe zaad- en materiaallijst uit. 
Vraag hem nu reeds aan.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Afd. Groningen
17 november : Lezing door Dhr. C. Boete over succulenten in zuidelijk Afrika.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder
12 november : Ruilbeurs door en voor leden.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard
10 november : Lezing door Dhr. F. Noltee over vetplanten.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Nijmegen
1 november : Gezellige avond.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Tilburg
14 november : Lezing door Dhr. van Donkelaar over het geslacht Euphorbia.

Plaats: "De Kasteelhoeve” , Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Utrecht
14 november : Van Death Valley tot White Sands. Lezing door Dhr. W. Alsemgeest.

Plaats: Kantine van Drukkerij Hoonte aan de Varkensmarkt te Utrecht. Bovenste etage. 
Aanvang: 19.30 uur.

Afd. IJsselstreek
28 oktober : Lezing te Zutphen door Dhr. Ruysch over cactussen en vetplanten.

Afd. Zaanstreek
4 november : Praatavond.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland
28 oktober : Bijeenkomst met Ruil- en Verkoopbeurs en als plant van de maand: Discocactus door 

Dhr. Mesu.
Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zuid-Limburg
8 november : Avond verzorgd door ons lid Dhr. J. Deckers met dia's uit de Diatheek. Tevens grote

Afd. Zwolle
27 oktober

plantenruil met verloting en de plannen voor 1989.
Plaats: Gemeenschapshuis, Hoofdstraat 12, Schimmert. Aanvang: 19.30 uur.

: Dhr. Braamhaar uit Goor zal een lezing houden over Midden-Brazilië.
Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

WEGENS BEËINDIGING VAN HET BEDRIJF:
Uitgebreide collectie typeplanten. Ook grote solitairplanten, succulenten 

en cactussen in vele soorten.
Bol- en knolgewassen, bijzondere kamerplanten.

CACTUSKWEKERIJ A.N. BULTHUIS
Groenewoudseweg 14 3945 BC COTHEN Telefoon: 03436-1267

geopend maandag t/m zaterdag.
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EVENEMENTENKALENDER
27 t/m 30 oktober : Plant en Dier in de Frieslandhal te Leeuwarden.

Info bij W K. Bourgonje, secretaris afd. Frysl&n, tel.: 058-138834.
25 nov t/m 4 dec. : VIVOKA '88. Tentoonstelling van vissen vogels en cactussen te Middelburg. Info in

7 t/m 14 juni 1989 
10 juni 1989 
2 september 1989

dit nummer.
Succulentenshow in de botanische tuin "De Uithof’ te Utrecht. 
Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.

4

DE KALENDER VOOR 1989 IS TE KOOP.

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook nu weer een fraaie cactuskalender ge
drukt.

De kalender is te bestellen door overmaking van 't juiste bedrag o.v.v. "Kalender 1989" op giro: 680596 of 
op bankrekening 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta te Volkel.

De prijzen zijn als volgt:

een kalender f 10,50
twee kalenders f 8,00 per stuk
drie kalenders f 7,50 per stuk
vier of vijf kalenders f 7,00 per stuk
zes of zeven kalenders f 6,75 per stuk
acht of meer kalenders f 6,50 per stuk

PERSONALIA

Het adres van Drs. C. Boele, vertegenwoordiger van de "International Asclepiad Society , is gewijzigd in. 
Boskamp 9, 9753 KH Haren. Tel.: 050-349626.

VERSLAG 11e INTERNATIONALE CACTUS- EN VETPLANTENMARKT NIJMEGEN

Op zaterdag 3 september jl. vond in het Kolpinghuis te Nijmegen de 11e internationale cactus- en vet
plantenmarkt, georganiseerd door de afdeling Nijmegen plaats. ..............
De 45 standhouders met in totaal 115 meter tafelruimte hadden over gebrek aan belangstelling met te kla
gen. Ruim duizend bezoekers zorgden voor een geanimeerde sfeer waarin goed zaken gedaan werd. 
Naast het marktgedeelte had de afdeling Nijmegen ook het een en ander georganiseerd om geïnteres
seerden nader kennis te laten maken met verschillende aspekten van onze hobby en de diverse aktivitei- 
ten van Succulenta. Zo werd er in een apart zaaltje doorlopend een twintig minuten durende videofilm ver
toond waarin zaken als water geven, zaaien, verspenen, enten, isoleren e.d. inzichtelijk in beeld gebracht 
werden Ook de demonstraties zaailing-enten op Pereskiopsis door de heer G. Uil trokken de nodige be
langstelling. Gezien de vele spontane enthousiaste reakties kunnen we vaststellen dat de Nijmeegse cac- 
tusmarkt haar goede naam dit jaar weer volledig heeft waargemaakt.
Inmiddels is alweer een begin gemaakt met de voorbereiding van onze 12e cactusmarkt op 2 september 
1989.
Wij hopen daar weer velen te mogen verwelkomen.

Th. Heijnsdijk 
J. Tuinte

LEDENWERFACTIE 1988
De ledenwerfactie 1988 verloopt voorspoedig. Per 1 september 1988 hebben wij al 140 nieuwe 
leden, waarvan de aanmeldingen meetellen voor de actie, kunnen inschrijven.
U KUNT NOG STEEDS MEEDOEN, DE ACTIE LOOPT NML. TOT 31 DECEMBER ’88. 
Voor het reglement verwijzen wij U naar de gele pagina's van Succulenta maart 1988.
U weet het: Hoe meer leden, hoe fraaier ons maandblad.
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TERUGBLIK EERSTE LEIDSE CACTUS- EN VETPLANTENBEURS GEHOUDEN OP 11 JUNI 1988 TE LEI
DEN.

Onze eerste beurs ligt al weer enige weken achter ons. Een eerste beurs is altijd een groot vraagteken. 
Wie komen er, zijn er voldoende standhouders, zijn er kopers. En belangrijk hoe is het weer. Allemaal za
ken die je niet in de hand hebt. Op papier kan alles kloppen, in theorie, maar de praktijk. In de praktijk blij
ken er te weinig tafels te zijn. De beheerder had meer opgegeven dan er werkelijk aanwezig waren, de lo
gistiek van de tafelindeling klopte alleen bij de planning, want er waren opeens meerdere liefhebbers voor 
buiten etc. Allemaal zaken die je nu weet en welke in 1989 tot het verleden behoren. Wat echter positief 
was dat waren de vele liefhebbers die zowel binnen- als buitenland de reis naar Leiden hadden gemaakt 
om planten te verkopen en planten te kopen.
De sfeer was gezellig, er was een ruime keus aan eerste klas materiaal en tussen de bedrijven door vin
gen wij ook geluiden op van deelnemers die "beste” zaken hadden gedaan. Het was een verzamelpunt 
van eensgelijke, een plaats waar een ieder die wat weten wilde kon putten uit ervaringen van anderen. 
Kortom wij, als bestuur hebben e.e.a. ervaren als bijzonder positief, en ondanks de schoonheidsfoutjes 
zullen wij in 1989 weer proberen een Leidse cactus- en vetplantenbeurs te organiseren.
Wij vonden het fijn u allen te begroeten, en hopen dan ook dat u in 1989 weer net zo spontaan aanwezig 
bent om onze beurs te maken tot hetgeen wij allen op hopen, een gezellige cactus en vetplanten dag, 
waar alle soorten liefhebbers iets van hun gading kunnen vinden.
Onze dank gaat uit naar allen die er voor zorgden dat deze eerste beurs een succes werd. Tot ziens in 
1989.

Bestuur afd. Leiden 
S. Kooij, secretaris

VIVOKA 88

Van 25 nov. t/m 4 dec. organiseert de afd. Zeeland in samenwerking met aquariumvereniging Barbus Con- 
chonius en vogelvereniging De Vogelliefhebbers weer een grote show van Vissen, Vogels en Kaktussen, 
verder is ook een orchideenkweker aanwezig.
De show wordt gehouden in de Vleeshal naast het Stadhuis aan de Markt te Middelburg (centrum). 
Parkeergelegenheid is ruim aanwezig.
De show wordt geopend op vrijdag 25 nov. om 19.30 uur, de openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 
22.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
De entree bedraagt / 2,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar I 1,25.
Voor info G. Spee, 01105-2595.

UITBREIDING SPREKERSLIJST

Frank Süpplie, Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond.
Beschikbare lezingen zijn uitgebreid met: "De botanische tuinen Marimurtra en Pinaya De Rosa” en "Epi- 
phyllum hybriden 2” . Onkostenvergoeding f 40,-- plus t 0,25/km.

B L A D K A K T U S

MESA GARDEN
Binnen landse en buiten landse

In aanvulling op de zaad- en p lan ten lijs t 1988 is ver- boeken steeds voorradig.
schenen de ’FALL 1988 CATALOG” . Deze lijs t en de 
eerstgenoem de li js t zijn aan te vragen bij:

\  w 'ï beste,,en 9raa9 voor U.

U f  /  \  J  Vraag onze Bladkaktus, een

Mesa Garden, P.O. Box 72, Beien NM 87002, USA
r /  7 \ \ /  li js t m et succu lente  lite ra tuur

of, en dat is veel sneller, b ij R. Pillar * Y  aan.
Klaus Stürmer-Strasse 13, D 4500 Osnabrück.

NATUUR & BOEK Bankastr. 10 
2585 EN ’s-Gravenhage 
tel. 070-505648.
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AFDELINGSSECRETARIATEN

’s-Gravenhage e.o.: Mevr. N. Borgs, De Genestetlaan 83, 2522 LB Den Haag, tel.: 070-935208. 
Achterhoek: Mevr. A. Heijnen, Nr. 97/2, 7116 TC Kotten, tel.: 05434-314.
Amsterdam: J.P. Betlem, Aalscholver 27, 3641 WB Mijdrecht, tel.: 02979-82268.
Arnhem: Mevr. J.M. Smit-Reesink, Pr. W. Alexanderlaan 104, 6721 AE Bennekom, tel.: 08389-17551. 
Brabant België: W illy van Ransbeek, Merchtemsebaan 9, B-1700 Asse, tel.: 02-4524917.
Delfzijl e.o.: C.A. Folkers, Parklaan 84, 9675 AD Winschoten, tel.: 05970-15045.
Den Helder e.o.: W. Lohrengel, Kanaalweg 15, 1782 GA Den Helder, tel.: 02230-25777.
Dordrecht e.o.: G.F. Meijer, Burg. Jaslaan 48, 3319 AC Dordrecht, tel.: 078-162978.
Drenthe: Mevr. A. Greidanus, Schapendrift 163, 9411 BP Beilen, tel.: 05930-4884.
Eindhoven: Mevr. P. Visscher, Banstraat 20, 5506 LA Veldhoven, tel.: 04905-1783.
Flevozoom: A. v.d. Snee, Karveel 12-26, 8231 AS Lelystad, tel.: 03200-21587.
Fryslan: W.K. Bourgonje, van Systzamastraat 22, 8933 DW Leewarden, tel.: 058-138834.
Gooi- en Eemland: B. Meijering, Dopperstraat 92, 3752 JH Bunschoten, tel.: 03499-85730.
Gorinchem/Den Bosch: M. Jamin, Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden, tel.: 04199-3856.
Gouda e.o.: Mevr. C.A. v.d. Burg, Zuid-Linschoterzandweg 32, 3425 EM Snelrewaard, tel.: 03486-2568. 
Groningen: W.M. de Boer, Ruimtevaartlaan 39, 6902 ZB Hoogezand, tel.: 05980-23841.
Haarlem: H. Bertram. Zomervaart 46, 2033 DA Haarlem, tel.: 023-360365.
Hoeksche Waard: Mevr. J. Hoogvliet, M. Oosteromstraat 7, 3262 GH Oud Beijerland, tel.: 01860-17925. 
IJsselstreek: W.P.C.H. Bervoets, Mozartstraat 108, 7391 MX Twello, tel.: 05712-72841.
Kennemerland: Mevr. M. Post-Oithof, Sparrenstraat 3, 1971 NN IJmuiden, tel.: 02250-13097.
Leiden: S. Kooij, Groeneveld 4, 2203 BP Noordwijk, tel.: 01719-12904.
Nijmegen: Mevr. R. Maessen-Claessen, Weezenhof 12-32, 6536 EZ Nijmegen, tel. 080-440425.
Noord- en Midden Limburg: J. Joosten, Zalzerkampweg 84, 5926 PL Venlo, tel. 077-27863.
Noord-Oost Polder: F. Strating, Vaartweg 26, 8311 AA Espel, tel.: 05278-1495.
Rotterdam: Mevr. E. Kleiman-v.d. Bos, Paulus Potterlaan 31, 2902 GN Capelle a/d IJssel, tel. 010- 

4516559.
Tilburg: H. Kiesebrink, Buksinstraat 7, 5046 CP Tilburg, tel.: 013-350197.
Utrecht e.o.: W.A. Alsemgeest, Stadhouderslaan 3, 3417 TT Montfoort, tel.: 03484-1083.
Voorne-Putten en Rozenburg: J. v. Toledo (ad interim), Naterseweg 4, 3235 KR Tinte.
West-Brabant: J. Koevoets, Seringenstraat 15, 4711 LZ St. Willebrord, tel.: 01653-4548.
West-Friesland: K. Hagenaars, Spinel 32, 1703 GH Heerhugowaard, tel.: 02207-16612.
Zaanstreek: J. Rozemeljer, Dorpstraat 69, 1531 HB Wormer, tel.: 02982-4260.
Zeeland: G. Spee, Diepeneestraat 4, 4454 BJ Borssele.
Zuid-Limburg: J. Essers, Hokkelenbergstraat 8, 6444 AG Brunssum, tel.: 045-251191.
Zwolle: Mevr. W. Adams, Tormentilweg 32, 8042 MJ Zwolle, tel.: 038-227259.

HOBBY-KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het Kerkhof 1, (nabij Kapel i/h Zand), 6045 AN Roermond, tel. 04750-19389.

Gesloten van 1 oktober t/m 31 maart. Nu weer leverbaar Schlumbergera GOLD CHARM, geel, bewortelde stek 
f 7,50 exclusief verzendkosten (1 5,-- per bestelling). Bestelling mogelijk door overmaking van het bedrag op giro 
889563 t.n.v. Süpplie, Roermond onder vermelding aantal + Gold Charm. Nieuwe lijst verschijnt in november. Prijs 
f 7,50, bevat kleurenfoto en pentekeningen. Aanvraag nu al mogelijk.

BELANGRIJK BELANGRIJK

OPROEP AAN ALLE LEDEN C.Q. AFDELINGEN.

riet is de bedoeling van Uw bestuur alle leden van SUCCULENTA die 25 jaar of langer, een zilve
ren en zij die 40 jaar of langer lid zijn een gouden draagspeld te doen toekomen.
De eersten zijn op de afgelopen alg. ledenvergadering reeds uitgereikt.
Wij verzoeken alle leden, liefst in afdelingsverband, die voor 1970 lid zijn geworden, dit op te ge
ven aan M. de Bekker. Dit om eventuele vergissingen te vermijden.
U krijgt de draagspeld z.s.m. rechtstreeks of via Uw afdeling toegezonden.

86



NIEUWE LEDEN

Geris C.f Dunantlaan 18, 6721 AX Bennekom.
Waanders J., Schaepmanstraat 2, 7443 2D Nijverdal. 
Bemelman F., Robert Kochtplaats 157, 3068 TC Rotterdam. 
Boer M.A. de, Waalstraat 67, 1823 EJ Alkmaar. 
Neerings-Buur L., Ten Katestraat 83, 2032 ZN Haarlem. 
Haisma J.P., Loolaan 4C, 7315 AA Apeldoorn.
Ruiter Gerry de, Holthoevenstraat 18A, 7395 SF Teuge. 
Pater-Groenevelt C.H., Rondweg 49, 3785 LB Zwartebroek. 
Talsma W., Treubstraat 6, 2221 AL Katwijk.

Viaeminck Johan, Rozenlaan 13, 105 B-9330 Dendermonde 
België.

Reuvers Margriet, Brunstingerstr. 6, 9411 EK Beilen. 
Hijmans V., Nieuwpoortstraat 11, 5628 NA Eindhoven. 
Claes Ludwig, Kloosterstraat 1, 105 B-9620 Zottegem, 

België.
Timmer H., Kweldergras 15,1441 WP Purmerend.
Graef Anita de, Vesta 12, 5505 TJ Veldhoven.
Daamen H., Helmersflat 51, 4707 CN Roosendaal.
Jansen B.W., Lange Maat 9, 6932 AB Westeroord.
Ribbers Mevr. A., Ailerheiligenweg 37, 4834 TM Breda.

Opgaven voor het november-nummer moeten vóór 
15 oktober bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Te koop: Grote Euphorbia met veel zijtakken,
hoogte 2,60 m., stamdikte 10 a 12 cm. Tevens en
kele kleine cactussen en vetplanten. H. Hasselt, 
Bolsbeek 19, 8033 CM Zwolle, tel. 038-539261.

Te koop: Wegens ziekte ca. 400 bol- en staafcac- 
tussen. Tevens verwarmingskabel met thermostaat 
en zaaibak 55 x 45 cm met element. Vaste prijs 
f  450,-. M. van der Sterren, Hoffmannlaan 271, T il
burg, tel. 013-553032.

Te koop: Succulentenjaargangen 1981 t/m lopend 
jaar 1988, compleet per jaargang in klapper. 
Totaalprijs t  75,-. Tevens een electrische zaaiplaat 
J.E.M.P. z.g.a.n. f  35,-. M. van Oostrom, W. de 
Withstraat 44a, 7391 WX Twello, tel. 05712-71242.

Te koop: 30 stuks ingebonden jaargangen Succu
lenta 1958 t/m 1987. Liefst in één koop. Prijs f 600,- 
-. C. Oskam, G.J. van Heekstraat 81, 7521 EB En
schede, tel. 053-350217.

Te koop: Z.g, o.h. al. hobbykas "EDEN” 2,55 x 3,87 
m, nokhoogte 2,27 m met 2 dakluchtramen en 1 ja- 
louzieraam, incl. glas en toebehoren. G. Hagoort, 
Noordsingel 29, 8255 AD Swifterbant, tel. 03212- 
1499.

Te koop: Al. muurkas "ARTOLA” 6,- m. met ca. 
200 prachtige cactussen en vele jaargangen van 
Succulenta w.o. 1964 en 1965. R. Bakker, Lutulder- 
straat 20, Hengelo, tel. 074-439863 (tussen 10 en 
17 uur).

Gevraagd: Het boek "Wondere wereld van Cactus
sen en Vetplanten”  van Werner Rauh. (Uitgave La 
Rivière & Voorhoeve B.V., Zwolle). W. Lohrengel, 
Kanaalweg 15, 1782 GA Den Helder.

Gevraagd: Succulenta jaargangen 1980, 1981, 1982 
en 1983. A. Dorssers, Snelkenstraat 28a, 5975 PD 
Sevenum, tel. 04767-3059.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel

WIJ BIEDEN AAN:

hobby benodigdheden 
boeken

— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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ONDERSTAANDE SPREKERSLIJST IS SAMENGESTELD 
DOOR A. LIEKENS TE WESTERLO. WIJ ZIJN HEM HIER
VOOR VEEL DANK VERSCHULDIGD.

Het Bestuur

Aelen S., Rakerstraat 10, 3510 Kermt
Tel. 011/252874 
Mijn hobby
Indeling van de cactussen volgens Backeberg 
Verzorging van kamerplanten 
Minder bekende planten

Meeuw A.
Firma Osmo, Industriepark Diskmuide 
Meststoffen en bemesting

Bercht L., Mauritshof 124, 3481 Harmelen (N.)
Tel. 0031/3483-2300 
Curacao (Melocactus)
Gymnocalycium

Beukelaers A., Van den Hauttelei 208, 2100 Deurne
Tel. 03/32114795
Astrophytum
Enten
Welke bloem is dat?
Cactussen 
Op cactussafari 
Cactusbloemen 
De vier jaargetijden 
Mijn hobby
Mexicaanse cactussen 
Waarom cactussen?
De kleine geslachten 
De Turbinicarpus 
De Mammillaria

Bongaardts A.B., Cramerstraat 94, De Lier (N.)
Tel. 0031/1745-3586 
Mexico (film)
Zuid-Afrika (film)
Succulentenkwekerijen in Zuid-Afrika (film)

Bruneel M.K., Barbierlaan 9, 8021 Zedelgem
Tel. 050/825223 
De verzameling 
Melocactussen 
Alpenplanten

Claes F., Saunierlei 5, 2620 Hemiksem
Tel. 03/8879199
Waarom andere succulenten?

Claes J., Overdemerstraat 80, 3511 Kuringen
Tel. 011/252105 
Bloemschikken 
Kamerplanten 
Tuinaanleg

Ctaesen J., Eendekkerlaan 22,1150 St. Pieters-Woluwe
Mijn verzameling

Cools G. & De Ridder, M. Adrinkhovenlaan 107, 2210 Bors- 
beek
Tel. 03/3210018 
Mexico (2 delen)
De verzameling 
Andere succulenten 
Asclepiadaceae

Liekens A.. Prelaat Nootslaan 24, 3180 Westerlo
Tel. 014/220693 
Bloeiende Lobivia’s 
Mexicaanse hoogtepunten 
Cactusjuwelen 
Mammillaria-Special 
Cactussen bekeken door...
Cactussen en Fotografie 
Klein & Groot 
Dagbloeiende Echinopsen 
Cactus is de naam 
Enten in de praktijk

Linden, Underste Wehr 53, 6433 LC Hoensbroek (N.)
Tel. 0031-45220966
???

Linssen G., Jacob Catsstraat 61, 5921 XC Venio (N.)
Tel. 0031-77823812 
Astrophytum
Opbouw van een cactusverzameling

Maessen F., Kempke 3, 6075 AN Herkenbosch (N.)
Tel. 0031-47521995
Peru
Mexico

Misson H.K., Deswertlaan 37, 8370 Blankenberge
Mexico

Neut P., Rumoldusstraat 16, 1750 Schepdaal
Tel. 02/5693151 
Parodia 
Notocactus 
Algemeen

Neutelings M., Galmedijk 49, 4786 KL Rosendaal (N.)
Tel. 0031/1650-36081 
Mammillaria 
Mexicaanse cactussen 
Cactussen voor iedereen

Noltee F., Rotterdamseweg 88, Zwijndrecht (N.)
Tel. 0031/78-124200
Tillandsia
Tanzania
Kenia
Ethiopië
Jemen

Orey J., Stevoortse Kiezel 253, 3512 Stevoort
Tel. 011/3127446 
Orchideeën
Cactussen in het algemeen 
Zuid-Afrika
Hybriden van Echinopsis

Bijzondere botanische planten, speciaal
cactussen en andere Succulenten.

KWEKERIJ PIETERS, Hamweg 6, 
9623 PB Lageland (tussen Groningen 
en Slochteren). Tel.: 05981-204. 
Geopend: donderdag, vrijdag en 

zaterdag van 9-18 uur.

< / -  SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG t  VM  ROWIAND
200 Spring Rood *  Kempston. Bedford •  England MJU2-BND 

Tetephooe Bedford (0234) 58970
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De plantjes zijn een tijd lang onder de verkeerde naam Aloe parvula in om
loop geweest en ook met deze naam afgebeeld in het Handbuch van Ja- 
cobsen. Ook de wat grotere soort die nu A. perrieri moet heten, was onder 
deze naam bekend. Deze soort, die driehonderd kilometer naar het zuiden 
moet voorkomen bij Zazafotsy, heb ik nooit gezien en is voor zover is na te 
gaan niet in cultuur. Het is heel goed mogelijk dat beide soorten bij nader 
onderzoek tot één soort verenigd moeten worden.
A. bellatula heeft bladeren die bij mijn planten tot 1 5 centimeter lang wor
den en niet meer dan één centimeter breed. Ze zijn matgroen en voelen 
ruw aan. Ze zijn voorzien van een groot aantal langwerpige lichtere vlekjes. 
Ook de rand is lichter en draagt een aantal kleine tandjes. Het plantje lijkt 
veel op A. albiflora (zie Succulenta 1 983, blz. 1 22), waarvan de bladeren 
meer omhoog staan, terwijl die van A. bellatula een vlakker rozet vormen. 
Deze vormt ook minder spruiten dan de eerste soort.
De bladeren zijn erg breekbaar. Dat is waarschijnlijk een van de oorzaken 
dat deze soort in de handel vrijwel niet te vinden is. Bij het verpakken en 
verzenden zouden ze nogal eens blaadjes breken, waardoor de plantjes on
verkoopbaar worden.
Al in 1 963 schreef Ruysch over deze toen nieuwe soort in dit tijdschrift. 
Een jaar daarvoor waren enkele plantjes uit Heidelberg naar het Succulen- 
tarium gezonden. Na een jaar had men daar al zaailingen. Deze werden 
voor een deel aan liefhebbers ter beschikking gesteld. Ik heb daar toen een 
dankbaar gebruik van gemaakt. Deze planten heb ik nog. Ze staan nu met 
een aantal nakomelingen elk jaar volop te bloeien, sommige met drie 
bloemstengels tegelijk.

Nu ik dit schrijf is het eind oktober, wat hier de normale bloeitijd is. Merk
waardigerwijs bloeien deze plantjes in Zuid-Afrika volgens Reynolds in 
januari en februari. Dat is daar midden zomer. De soms niet meer dan 60 
centimeter lange bloemstengel kan bij mijn planten wel 40 bloemen vóórt
brengen. Volgens de beschrijving moeten het er 35 zijn, maar stengels met 
40 bloemen hebben nog een verdroogd topje, dat ook nog wel een vijftal 
bloemen had kunnen opleveren.
De bloempjes zijn lang-klokvormig, rood van kleur, met lichtere puntjes, die 
een donker middenstreepje hebben, zoals bij veel Aloe-bloemen.
Zoals al opgemerkt vormt deze soort weinig spruiten. Ze zijn echter goed 
uit zaad te kweken, dat door onderlinge bestuiving gewonnen kan worden. 
De zaailingen kunnen na ruim een jaar al bloeien. Dat er in de handel zel
den zaad van verkrijgbaar is, is wel te verklaren. Ik heb nu zes planten van 
deze soort in bloei. Naar schatting kunnen ze samen ongeveer 300 bloe
men opleveren.
Bij ijverig iedere dag bestuiven, zal ongeveer de helft daarvan een vruchtje 
opleveren. Als er niets verloren gaat kunnen dat een duizendtal zaden wor
den. Door onbekende oorzaken kan dat wel wat mee of tegenvallen. Ook 
zijn ongewenste bestuivingen door andere soorten niet helemaal te voorko
men. In de kas bloeien nu ook een aantal andere Aloe's, waaronder A. albi
flora. Natuurlijk kan ik al deze planten onder gaas zetten, maar dan zie ik de 
bloemen niet meer. Een klein deel van de gewonnen zaden zaai ik zelf uit, 
een deel wordt weggegeven en de rest kan naar het Clichéfonds. Tot nu 
toe heb ik er nog nooit zoveel gehad, dat dit de moeite waard was. Aloë- 
zaden kunnen in het algemeen het best tamelijk vers gezaaid worden bij 
een temperatuur van ongeveer 2 0 °C. Op deze regel zullen beslist wel uit
zonderingen zijn, maar daar is weinig van bekend.
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Zoals al opgemerkt bloeit tegelijk met deze voor liefhebbers ideale soort ook 
Aloë albiflora. Hiervan schijnt maar één kloon te bestaan in Nederland. 
Bestuiving van planten van deze soort onderling levert dan ook nooit zaad 
op. In 1984 heb ik hier al eens over geschreven. Nu na twee generaties 
terugkruisen, heb ik nog steeds geen planten die dezelfde bloemen geërfd 
hebben als de echte A. albiflora. De wat rosé kleur en wat minder open 
bloem van A. bellatula, zijn na een paar generaties nog niet verdwenen. Ik 
ga met die proef nog steeds door, iedere nieuwe generatie wordt weer 
bestoven met het stuifmeel van A. albiflora. Bij dergelijke proeven is veel 
geduld nodig. Op een aantal andere kruisingen kom ik later terug, als ik uit 
eigen ervaring weet dat ze de moeite waard zijn en uit stek vermeerderd 
kunnen worden. Ik heb er nog een aantal staan en er komen er nog steeds 
bij. In Engeland en in Amerika wordt aan hybriden meer aandacht besteed. 
Helaas weet ik van een aantal planten niet waar ze precies vandaan komen 
en wat de voorouders zijn.
Al deze soorten zijn goed in iedere lichte kamer te kweken. Als u in vet- 
plantjes voor het raam of in de kas geïnteresseerd bent, laat dan eens iets 
van u horen, misschien komen we dan nog eens tot een werkgroepje, zoals 
er voor cactussen al enkele actief zijn.
Literatuur:
W. Ruysch, Aloe bellatula, Succulenta 1964: 38 
B K. Boom, Aloe rauhii, Succulenta 1967: 167 
B K. Boom, Aloe parvula. Succulenta 1968: 3 
B K. Boom, Aloe haworthioides. Succulenta 1986: 23 
A.B. Pullen, Aloë albiflora, Succulenta 1983: 209
Louise Lippold, Make a garden of dwarf Aloe's, Cactus & Succulent Journal (U.S.) 54, 1982: 10-18
G.W. Reynolds, The Aloes of South-Africa
G.W. Reynolds, The Aloes of tropical Africa and Madagascar
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M e s e m b ry a n th e m a c e a e  (LIX)

FRANS NOLTEE en ARIE DE GRAAF

90. Odontophorus N E Brown
(afgeleid van het Grieks odus = tand en phorus = drager)

De planten uit het geslacht Odontophorus gelijken meer op grote Stoma- 
tiums dan op de planten uit naverwante geslachten als Cephalophyllum en 
Cheiridopsis. De verwantschap met het laatstgenoemde geslacht blijkt uit 
de vorm van bladeren en bloemen, terwijl de zaaddozen grote overeen
komsten vertonen met die van Cephalophyllum.
De in doorsnede driehoekige, gekielde bladeren zijn bezet met zachtharige 
wratjes, terwijl de randen grofgetand zijn. De bladeren zijn aan de basis met 
elkaar vergroeid en vrijwel ongesteeld. Het eigenaardige verschijnsel doet 
zich voor dat de zodevormende planten bij sommige soorten (o.a. bij O. 
marlothii) ook verlengde, rechtop staande stengels vormen, waaraan zich 
nieuwe bladrozetten ontwikkelen. Overigens vertakken de planten zich ook 
aan de basis en vormen zo stevige, compacte groepjes.
De bloemen zijn zittend of kortgesteeld; de bloemkleur is witachtig tot geel. 
De vegetatie-periode loopt van januari tot juni. Nadat aanvankelijk weinig 
water gegeven dient te worden, kan in de loop van de groeitijd rijkelijk gego
ten worden. Gedurende de rusttijd moeten de planten volledig droog gehou
den worden. De bloemen verschijnen later in de herfst.
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Odontophorus ma do t h i i  
Foto Fr. Noltee

Als potgrond verlangen de planten een zeer 
zandig grondmengsel, waaruit het gietwater 
vrijelijk kan wegvloeien. Stagnerende water
afvoer leidt gemakkelijk tot het wegrotten 
van de planten.
De planten kunnen vermeerderd worden 
door het stekken van de rozetjes die zich 
aan de verlengde stengels hebben gevormd 
of door scheuren van de zode. Zaaien gaat 
ook heel gemakkelijk.
Dit aantrekkelijke geslacht omvat een 6-tal 
soorten, te weten O. albus, witbloeiend; O. 
angustifolius, citroengeel; O. herrei, don
kergeel; O. marlothii, geel; O. nanus, wit 
en O. primulinus, strogeel.
Odontophorus heeft slechts een klein na
tuurlijk verspreidingsgebied en wel in het 
noordwesten van de Kaapprovincie in het 
Steinkopf-district.

91. Oophytum N.E. Brown
(afgeleid van het Griekse oon = ei en phyton = plant)

Tot de meest zeldzame plantjes die men in een Mesem-verzameling kan te
genkomen, behoren Oophytums In hun uiterlijke verschijningsvorm zijn zij 
nauwelijks te onderscheiden van planten uit het geslacht Conophytum Zij 
bezitten ook een vrijwel kogelrond, naar de bovenzijde toe iets spits toelo
pend, plantelichaam met een enigszins gapende spleet. Voor het overige zijn 
de bladparen geheel met elkaar vergroeid.
Het verschil ten opzichte van Conophytum is dat de bloembuis vlezig is, ter
wijl die van Conophytum vliesachtig is. De vruchten van beide geslachten zijn 
gelijkvormig, zodat het wel zeer geringe verschil bij systematici al mee'rmalen 
de gedachte heeft doen opkomen beide geslachten tot één te verenigen. Zo
wel Herre als Jacobsen achtten evenwel het verschil belangrijk genoeg beide 
als afzonderlijke geslachten te handhaven.
Het geslacht omvat slechts 3 soorten, te weten O. nanum met bijna kogel
vormige lichaampjes, 5-7 mm ©, groen, fijn papilleus, bloemen wit met rode 
spitsen, 1 cm ©; O. nordenstamii, lichaampjes + 2 cm lang en ruim 1 cm 
©, aan de bovenkant purperbruin, heel fijn behaard, bloemen wit tot roze, 
3,5 cm ©; O. oviforme, lichaampjes ± 2 cm lang en 1 cm ©, olijfgroen, 
dikwijls vlammend rood verkleurend, glanzend papilleus, bloemen wit, naar 
de punt toe purperroze.
De cultuur van deze plantjes is betrekkelijk eenvoudig. Ze verlangen een zeer 
zandig grondmengsel van 3 delen zand en 1 deel goede potgrond. Een zeer 
zonnige standplaats is vereist. De vegetatieperiode is slechts kort en valt in 
het voorjaar. Zodra de verdroogde, vliezige omhulsels van de oude planteli- 
chaampjes openbarsten en de nieuwgroei zichtbaar wordt, kan voorzichtig 
met watergeven begonnen worden. Het overtollige gietwater moet vrijelijk 
kunnen wegvloeien. Stagnerende vochtafvoer in de pot leidt onherroepelijk 
tot het wegrotten van de plantjes.
Gedurende de — lange — rusttijd dient men er evenwel voor te waken dat de 
planten geheel verdrogen. Zo nu en dan licht nevelen en een enkele keer wat 
water op laten zuigen via de onderkant van de pot is de remedie hiertegen. 
Vermeerdering van Oophytums geschiedt door stekken of zaaien. Bij het
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stekken van een kopje, een klein stukje van de hoofdstam mee afsnijden 
(een hieltje). Dit bevordert het wortelen. De stekjes, na droging, poten in 
puur zand; de stekpotjes op een beschaduwde plaats zetten en zo nu en dan 
de stekken licht nevelen.
Het verspreidingsgebied van Oophytum ligt aan de westkust van de Kaappro
vincie in het Vanrhijnsdorp-district.

*

*  *

X Helioselenius Rowley

W.J.M. STERK

Dit zou de juiste geslachtsnaam kunnen zijn van de hier afgebeelde plant. In 
het zesde deel van Backeberg's boek Die Cactaceae staat onder X Heliosele
nius: H. maynardii-bastaardvormen: Maynardii, Allnuttii, Flemingii, Ruber, 
en misschien Colvillii. (pag. 3550). Gordon D. Rowley, die deze naam in 
1951 in Cact. & Succ. J. Brit. publiceerde (vertaling in Backeberg pag. 
3554), geeft een nogal onduidelijke beschrijving, die ook op deze plant kan 
slaan. Walther Haage geeft in zijn boek "Freude mit Kakteen”  een foto van 
een dergelijke plant: afb. 1 1 0, pag. 1 40. Daarbij staat de naam Mediocac- 
tus coccineus (S-D) Br. & R. In de derde druk van het boek van J. Borg, 
Cacti (1 959), staat dezelfde foto met als onderschrift Mediocactus lind- 
mannii. Beide namen zijn fout, want alle Mediocactussoorten hebben witte 
bloemen. Deze plant heeft echter rode naar purper en paars overlopende 
bloemen. Het moet een kruising zijn tussen Heliocereus speciosus en Medi
ocactus lindmannii. Omdat Mediocactus volgens de laatste inzichten bij Se- 
lenicereus is ingedeeld, is de geslachtsnaam van de afgebeelde plant X He
lioselenius, zonder soortaanduiding.
Mijn grootste plant is nu 75 centimeter lang en staat in een vierkante pot van 
1 4x1 4 cm. Zij heeft goed gebloeid. Deze plant kan ook als kamerplant wor
den gekweekt. Uitgeplant in de volle grond in de kas kan deze soort een paar 
meter hoog worden en veel bloemen geven. De bloemen blijven een paar 
dagen mooi.
Wevestraat 89, 5 7 0 8  AE Helmond



Rebutia torquata Ritt & Buin

A.B. PULLEN

Rebutia torquata werd in 1 977 , tegelijk met enkele andere nieuwe soorten, 
in Succulenta gepubliceerd (Succ. 56 (3), p. 63). Deze beschrijvingen wa
ren in zoverre summier, dat slechts een Latijnse diagnose met Nederlandse 
vertaling gegeven werd, terwijl illustratiemateriaal en aanvullende gegevens 
geheel ontbraken. Waarschijnlijk zijn deze beschrijvingen om prioriteitsrede- 
nen op deze manier vastgelegd. In een korte inleiding op de serie nieuwbe- 
schrijvingen zegt Ritter, dat de type-exemplaren gedeponeerd zullen worden 
in het herbarium van de Rijksuniversiteit van Utrecht. In hetzelfde jaar, 1 977 , 
wordt alsnog een aantal zwart/wit foto's gepubliceerd, waaronder één van R. 
torquata (Succ. 56 (8), p. 188).
In 1 980 verschijnt Ritters boek "Kakteen in Südamerika'', Band 2. De be
schrijving van R. torquata is wat uitgebreid en op onderdelen gewijzigd. Te
vens worden 2 zwart/wit foto's afgedrukt. Ritter schrijft in zijn boek, dat het 
type-exemplaar zich bevindt in de collectie Buining en dat hij zelf geen mate
riaal meer over heeft. De vraag is nu, wat er met het materiaal uit de Buining- 
collectie gebeurd is en of er inderdaad een type in een herbarium gedepo
neerd is.
Op de foto in Succulenta is de soort goed te herkennen, evenals op de fpto's 
in het boek van Ritter, vooral aan de habitus van het plantelichaam. Verdere

afbeeldingen zijn mij uit de literatuur niet bekend. Het ligt dan ook voor de 
hand, dat bijgaande afbeelding één der eerste kleurenfoto's van deze soort in 
de cactusliteratuur is.
R. torquata is door F. Ritter in 1 962 ontdekt en door hem van het veldnum-
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mer FR 1117 voorzien. De type-vindplaats is Mal Paso, Bolivia. De soort is 
op de natuurlijke vindplaatsen waarschijnlijk vrij zeldzaam. Ook in de verza
melingen is de soort tot nu toe niet algemeen. Toch zijn er exemplaren in om
loop. De afgebeelde plant is door mij in 1 984 bij één der Nederlandse cac
tusfirma's gekocht. De plant stond geënt op een E. jusbertii-onderstam. Plet 
jaar daarna heb ik in het voorjaar de kop van de plant overgeënt en de over
blijvende stomp zodoende gedwongen om opnieuw uitlopers te vormen. Op 
die manier hoop ik de soort te vermeerderen. Geënt geeft de plant geen pro
blemen in de cultuur. Met planten op eigen wortel heb ik tot nu toe geen erva
ring. Onder de condities in mijn verzameling bloeit deze soort tussen half mei 
en half juni.
Tenslotte volgt hier een verkorte beschrijving van deze soort: Lichaam groen, 
zuilvormig, 2-3 cm dik; ribben 8-1 0, ca. 3 mm hoog, geknobbeld. Areolen 1 
mm lang, met witte wol, onderlinge afstand 1 mm of minder. Bedoorning 
kamvormig en aanliggend; geen middendorens, alleen randdorens van 1-2 
mm lang, wit met rode voet. Bloem 3 cm lang, buitenzijde met paarszwarte 
schubben en witte wol; nektarkamer 3 mm lang, stijl over een lengte van ca. 
4 mm vergroeid met de bloembuis, van boven groen met 8 groene stempel- 
lobben. Meeldraden groen van onderen, gelig van boven, helmknoppen geel. 
Bloemblaadjes spatelvormig tot puntig, oranjerood. Zaad 1,2 mm lang, 
zwartbruin.

Beatrixlaan 10, 7711 KG Nieuwleusen.

H et geslacht Epiphyllum

FRANK SÜPPLIE

De naam Epiphyllum wordt voor twee verschillende groepen planten ge
bruikt. Ten eerste de hybriden; voor deze groep planten is deze naam niet 
correct. Vele van de zogenaamde Epiphyllum-hybriden hebben zelfs geen 
Epiphyllum als voorouder maar zijn het kruisingsprodukt van andere epifyti- 
sche en niet-epifytische cactussen. De tweede groep waarvoor de naam 
Epiphyllum wordt gebruikt zijn botanische soorten; voor deze groep is de 
naam wel goed gebruikt.
De naam Epiphyllum is afgeleid van de Griekse woorden 'epi' dat op betekent 
en 'phyllum' dat blad betekent. Men zou het kunnen vertalen als '(bloem) op 
het blad'. Botanisch gezien is dat onjuist. De bloemen ontstaan in de areolen 
en de 'bladeren' zijn afgeplatte takken. Als algemene kenmerken van de bo
tanische soorten kan men geven de afgeplatte takvormen, een lange, vaak 
dunne bloembuis, die vaak schubben bezit evenals het ovarium, wit of rood 
vruchtvlees, zwarte zaden. De nachtelijke bloei wordt ook vaak als kenmerk 
gegeven maar dit is niet een kenmerk van alle soorten.
De indeling van soorten in het geslacht Epiphyllum is vaak bediscussiëerd en 
vond niet altijd erkenning. In de tijd van Pfeiffer werden de soorten die thans 
bij Schlumbergera (Zygocactus) worden ingedeeld, tot Epiphyllum gere
kend. Haworth gebruikte Cactus phyllanthus als typesoort voor het geslacht 
Epiphyllum, waartoe later enkele andere soorten werden gerekend. Plieron- 
der was ook Schlumbergera truncata, oude naam Zygocactus truncatus. 
Link splitste Cactus phyllanthus van Epiphyllum af en gebruikte de soort als 
het type voor zijn geslacht Phyllocactus. In het systeem van Pfeiffer bestond 
het geslacht nog uit de soorten E. truncatum en E. altensteinii. Tegenwoor-
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dig is Epiphyllum tot nomen conservandum verklaard met Cactus phyllanthus 
als typeplant.
Het is mijn bedoeling u in dit artikelenreeksje kennis te laten maken met alle 
botanische soorten van het geslacht Epiphyllum. Degene die nu denkt jaren
lang deze artikelenreeks te moeten volgen kan ik geruststellen. Het geslacht 
omvat slechts 1 6 soorten.
Voordat ik begin met de beschrijving van de soorten wil ik iets vertellen over 
de cultuur. Alle botanische soorten groeien in vochtige oerwouden resp. re
genwouden. In deze gebieden is de gemiddelde laagste temperatuur in de 
koudste maand 1 8 °C. De planten kunnen dan ook in cultuur niet tegen een 
te koude overwintering. De temperatuur mag zakken tot 10°C maar voor 
sommige soorten is dit te laag. In de winter moet men iets water geven om er 
voor te zorgen dat de planten niet uitdrogen. Door dit uitdrogen kunnen de 
haarwortels namelijk sterk beschadigd raken en hierdoor kan de plant afster
ven. De grond waarin de planten staan moet humusrijk zijn en zeer goed wa- 
terdoorlatend. Een goed mengsel kan men verkrijgen door het mengen van 
anthuriumaarde, veenmos, bladgrond, potgrond en scherp zand. Andere 
mengsels kunnen ook, als het maar goed doorlatend is. Inerte materialen zijn 
niet zo goed geschikt voor deze planten. Lava laat te weinig lucht door en 
blijft na het gieten te nat. Steenwol idem dito. De gevolgen zijn na korte tijd 
duidelijk te merken. De groei van de wortels stagneert en zo ook de groei en 
bloei van de planten. Verder is er in potgrond altijd wel een restje van voe
dingsstoffen dat met het watergeven vrij komt en zo door de wortels van de 
Epiphyllums kan worden opgenomen. Bij inerte materialen wordt er alleen 
voeding toegediend na zoveel waterbeurten. Het gevolg is dan dat de plant 
geen voeding krijgt als hij dit wenst. Het kan zijn dat anderen positieve reac
ties van de planten hebben opgemerkt, maar het hierboven geschrevene is 
mijn eigen ervaring met enkele proefplanten van Epiphyllum oxypetalum, E. 
strictum  en E. caudatum. Ook andere epifytische cactussen stagneerden in 
groei, evenals de hybriden.

Bij de indeling van het geslacht is vooral rekening gehouden met de zienswij
ze van Britton en Rosé; verder met die van Backeberg. Alle nieuwe soorten 
van Backeberg zijn opgenomen in zoverre ze niet in strijd waren met Britton 
en Rosé. De indeling van Kimnach heb ik alleen voor enkele nieuwe variëtei
ten gevolgd. Zijn indeling gaat mij te ver. Hij voegt enkele soorten met vele 
verschillende kenmerken bij Epiphyllum phyllanthus. In zijn artikelen is me 
steeds opgevallen dat de bloemafmetingen erg overdreven zijn in vergelijking 
met de werkelijkheid. Natuurlijk kunnen door allerlei cultuuromstandigheden 
de bloemen in grootte verschillen, maar bij hem is dit bij bijna iedere soort het 
geval.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, in Loudon, Encycl. PI. ed. 3. 1 380.
1 855.
Synoniemen:
Phyllocactus anguliger Lemaire, Jard. Fleur. 1: pl. 92 1851.
Phyllocactus serratus Brongnart in Labouret, Monigr. Cact. 41 7. 1 853.

Beschrijving:
Takken zijn afgeplat en diep ingesneden, kunnen meer dan 1 m lang worden, 
niet breder dan 4-5 cm. De bloembuis is zwak gebogen, 1 1 0-1 30 mm lang 
en bezet met onregelmatige kleine schubben die ongeveer 1 2 mm lang wor
den en 2-3 mm breed kunnen zijn en dicht tegen de bloembuis aanliggen. De

219



1 3-1 5 petalen zijn 40-50 mm lang en 1 2 tot 1 4 mm breed, crèmewit. De 
1 0 tot 1 2 sepalen zijn 40 tot 50 mm lang en 4 tot 1 3 mm breed. De sepalen 
zijn meestal donkerbruin, zelden geelbruin. De ongeveer 55 meeldraden zijn 
30-40 mm lang. De stamper is 8- tot 1 1 -lobbig. De bloem geurt sterk. Het is 
een nachtbloeier.
Groeiplaats:
Matanejo, Mexico.
Opmerkingen:
In niet bloeiende toestand is er geen onderscheid met de hieronder genoem
de variëteit noch met Epiphyllum darrahii.

Epiphyllum anguliger var pulocarpum
Synoniemen:
Epiphyllum gertrudianum 
Epiphyllum 'Gertrudianus'

Beschrijving:
Wijkt af van de variëteit anguliger door de smallere bloembuis.
Groeiplaats:
Matanejo
Opmerking:
De variëteit is nog steeds niet geldig beschreven.

(wordt vervolgd)
Weg langs het Kerkhof 7, 6045 AN Roermond

M am m illaria m ultidigitata
FREDDY LAMP0

Het eerste levensteken van deze interessante soort vinden we in het "Cactus 
& Succulent Journal of America”  van 1 940; hierin verscheen, van de hand 
van een zekere Radley, een (ongeldige) beschrijving in het Engels, zodat de 
plant het met een voorlopige naam moest zien te klaren. Het duurde ruim ze
ven jaar vooraleer George Lindsay, in hetzelfde tijdschrift (1 947, volume 
1 9, blz. 1 52), deze Mammillaria in het Latijn (en dus geldig) beschreef.
In de mij ter beschikking staande literatuur over deze soort wordt overal ver
meld dat zij voor het eerst ontdekt werd door Lindsay en Bool, nl. op 24 fe
bruari 1 947 onder hun veldnummer 499. (Deze typeplant wordt bewaard in 
het Dudley Herbarium van de Stanford Universiteit onder het nr. 3141 92.) 
Het intrigeerde me wel een beetje, hoe een plant, die pas in 1 947 voor het 
eerst ontdekt werd, door Radley reeds in 1 940 beschreven kon worden, zij 
het dan niet in het Latijn! Dan maar even mijn licht opgestoken bij de 
Mammillaria-specialist, de onvermoeibare David Hunt van Kew. Hij kwam 
met de oplossing van het raadsel! In 1921,  dus negentien jaar vóór Radley, 
had een zekere Evan (of Ivan) M. Johnston deze soort reeds verzameld op 
het eilandje San Pedro Nolasco, zijnde de typevindplaats! De eer, deze 
mooie soort voor het eerst ontdekt te hebben, gaat dus naar deze Mr. 
Johnston. Hoewel bij ons minder bekend dan een George Lindsay of een 
Herbert Bool, is zijn naam verbonden aan een andere plant, afkomstig uit Ba- 
ja California. Op 2 mei 1 921 tijdens een expeditie in Baja van de Californian 
Academy of Science, ontdekte deze Mr. Johnston op het eiland Angel de la 
Guardia, de naar hem genoemde Ferocactus johnstonianus. Het lijdt trou-
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Mammillaria multidigitata  fo ro : Th. Neutelings

wens weinig twijfel dat nog twee soorten naar deze Mr. Johnston genoemd 
werden nl. Mammillaria johnstonii uit de San Carlosbaai in Sonora en Peni- 
ocereus johnstonii uit het zuiden van Neder-Californië en van het eiland San 
José.
De expeditie van 1 921 beschikte wellicht over een (gehuurde) boot waar
mee verscheidene eilandjes in deze omgeving werden aangedaan. Waar
schijnlijk werd, tijdens deze trip, Mammillaria multidigitata op San Pedro 
Nolasco ontdekt.
In latere jaren werd dit onbewoonde San Pedro Nolasco nog verscheidene 
malen bezocht door de eerder vermelde George Lindsay en enkele anderen, 
waaronder niet in het minst dienen vermeld te worden Bill Pluemer uit Tuc- 
son, Arizona, vergezeld van zijn goede vriend en Mammillaria-kenner Archie 
Deutschman en diens familie.
Volgens de beschrijving van Lindsay vormt deze soort soms groepen met 
honderd en meer koppen. De afzonderlijke hoofdjes zijn 2 tot 5 cm dik en 5 
a 8 cm hoog, hoewel sommige exemplaren wel de 20 cm schijnen te halen 
(met hun voeten in de guano).
De randdoorns zijn wit evenals de 4 middendoorns die echter in een bruine 
punt eindigen. De weinig opvallende bloemen zijn wit tot lichtgeel; de vruch
ten daarentegen zijn rood, bij één mijner planten zelfs oranje.
De middendoorns, beschreven als recht, houden zich niet altijd aan die re
gel. Soms, vooral in het jeugdstadium en in de nieuwgroei, is één der mid
dendoorns gehaakt. Deze soort uit Neder-Californië behoort tot de Ancistra- 
canthae en is verwant met M. albicans en M. slevinii. Bij verscheidene soor
ten van deze Ancistracanthae komt nog wel eens een gehaakte midden- 
doorn, die normaliter recht behoorde te zijn, voor; dit werd opgemerkt bij 
o.a M. oliviae, M. inaiae, M. gueldemanniana, M. neopalmeri, M. esteba- 
nensis enz.
Niet alleen bij deze Ancistracanthae is dit fenomeen op te merken, ook bij 
andere ondergroepen komt dit sporadisch wel voor. Zo heeft bij mij een M.

221



backebergiana, jaren geleden als zaailing gekregen, tijdens zijn derde le
vensjaar een opvallend gehaakte middendoorn ontwikkeld.
De plant is ondertussen tot een dikke zuil uitgegroeid, maar ze is er later 
nooit meer in geslaagd ook maar één gehaakte middendoorn te produceren. 
Terug naar onze veelvingerige. De grote Backeberg liet zich, afgaand op de 
spruitende groeiwijze, verleiden deze soort onder te brengen bij de Leptocla- 
dodeae waarbij b.v. M. elongata en dergelijke zijn ingedeeld. Deze groep is 
echter afkomstig uit centraal- en noordoostelijk Mexico, niet uit Neder- 
Californië. M. multidigitata werd in 1 947 door Fritz Schwartz in de handel 
gebracht onder de naam M. nolascensiana. Deze naam mag niet verward 
worden met M. nolascana, een ongeldige naam voor de mooie witwollige 
M. tayloriorum, eveneens afkomstig van San Pedro Nolasco. M. neopalme- 
ri wordt door sommigen bij M. multidigitata ondergebracht. Het enige on
derscheid zou zijn dat M. neopalmeri wol heeft in de axillen en M. multidigi
tata niet. En nou breekt m'n klomp! Want wat schrijft Lindsay over zijn M. 
multidigitata? "Er is wollig donshaar in de axillen"! Waarom maken we het 
elkaar toch zo moeilijk?
Deze soort kan behandeld worden als de meeste Mammillaria's waarbij ze 
nogal wat zon en warmte kan hebben. Meer warmte tijdens de rusttijd, zoals 
door sommige kenners wordt aanbevolen, is m.i. zuivere verspilling van (du
re) kalorieën. Mijn planten staan tegen het opstaand glas van de kas en ge
nieten dus ruimschoots van de door dit glas uitgestraalde koude. Zelfs in de 
arctische winter, toen de temperatuur in het midden der kas daalde tot een 
oncomfortabele 0°C, bleken deze planten zich nog kiplekker te voelen.
Ik kweek ze in een normaal waterdoorlatende cactusgrond, bij warm weer 
krijgen ze een flinke scheut water en af en toe een borrel in de vorm van wat 
kunstmest, 's Winters staan ze, zoals gezegd, koel, maar dan natuurlijk 
droog.
Op de steile rotsen van San Pedro Nolasco groeit deze soort zo overvloedig, 
dat men er zijn voeten nauwelijks kan neerzetten zonder een plant te verplet
teren; in onze verzamelingen zal men over deze soort nog niet zo gauw strui
kelen; gemeengoed wordt ze misschien nooit.
Gidsenlaan 76, 9990 Maldegem

TIJDSCHRIFTEN

Kakteen und andere Sukkulenten, jaargang 38 (1987)
Nr. 1 Een bloeiend exemplaar van Huernia guttata  siert de omslag van dit nummer. C. Horich 
bericht uit Costa Rica over de vondst van een waarschijnlijk nieuwe Opuntia E. Haugg was op 
zoek naar Parodia gibbulosa in Bolivia en beschrijft zijn ervaringen. Over de variatiebreedte van 
Echinocerei op hun natuurlijke groeiplaatsen handelt een opstel van G. Pichler. Turbinicarpus 
roseiflorus wordt kritisch onder de loep genomen door G. Fritz. J. Lüthy houdt zich bezig met de 
oudste Mammillaria's in fylogenetische zin. W, Barthlott en W. Rauh geven de nieuwbeschrij- 
ving van Fthipsalis occidentalis. Over een eigenaardig gevormde bloem bij Mammillaria longifto
ra bericht K. Schruf.
In de cactuscartotheek deze maand: Discocactus estevesii, Lobivia winteriana, Matucana 
haynei en Stapelianthus decaryi.
Nr. 2 De omslag van dit nummer wordt gesierd door een foto van een bloem van Lobivia pent- 
landii var. larae F. Strigl beschrijft hoe zich bij zijn exemplaar van "Cereus monstruosus" drie 
bloemen uit één areool ontwikkelden. Echinocereus reichenbachii en zijn variëteiten worden 
voorgesteld door N. Blum. P. Braun en E. Esteves Pereira brengen een revisie van het geslacht 
Facheiroa. Sedum mexicanum  wordt voorgesteld door U. Eggli. W. Heyer houdt zich bezig met 
het verzorgen van succulenten op kantoor en in de vensterbank. E. Apel neemt stelling tegen im- 
portplanten. Mammillaria dixanthocentron var. rubrispina, een nieuwe variëteit uit de Mexi
caanse deelstaat Oaxaca, wordt beschreven door R. Wolf. R. Slaba houdt zich bezig met de 
taxonomie van het geslacht Oroya Deze maand heeft de cactuscartotheek Gymnocalycium oe- 
nanthemum, Lobivia tiegeliana, Pediocactus knowltonii en Rhipsalis piiocarpa in de aanbie
ding.
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Nr. 3 Een fraaie natuuropname van Oreocereus trollii siert de titelpagina van dit nummer. C. 
Horich was op de groeiplaats van Pereskia bleo en bericht over zijn bevindingen. Over de vruch
ten van Sulcorebutia's en Weingartia’s handelt een bijdrage van K. Augustin en G. Tyrassek. 
Escobaria henricksonii wordt door W . Heyervoor het voetlicht gehaald. B.E. Leuenberger houdt 
zich bezig met de vraag wat Cereus squamosus eigenlijk voorstelt, Peperomia dolabella wordt 
door W. Rauh en M. Kimnach aan de lezer voorgesteld. R. Slaba presenteert het slot van zijn bij
drage over het geslacht Oroya Een fraaie Woocf/a-hybride wordt in woord en beeld voorgesteld 
door B. Diavatis. Een cristaatvormige Astrophytumbloem wordt afgebeeld en besproken door H. 
Hoock. G. Ambrozy schrijft over zijn ervaringen met de opkweek en verzorging van Conophy- 
tums In de "Cactuscartotheek" worden deze keer Austrocephalocereus dolichospermaticus 
en Caralluma hesperidum voorgesteld.
Nr. 4 Gymnocalycium cardenasianum siert de omslag van deze aflevering. H. Hein bericht over 
het spruiten van een chlorophylloze Astrophytum asterias. P. Braun en E. Esteves Pereira zijn 
toe aan deel 2 van hun revisie van het geslacht Facheiroa. Turbinicarpus swobodae, een nieu
we soort uit Nuevo Leon, wordt voorgesteld door L  Diers. P. Braun schrijft een "In  memoriam" 
voor L. Horst en W. Abraham doet hetzelfde voor H. Schlosser. B.E. Leuenberger houdt zich on
ledig met de vraag of de juiste geslachtsnaam Pereskia of Peireskia moet zijn. Over de vermeer
dering door zaad van Pediocactus en Sclerocactus handelt een opstel van F. Hochstatter. P. 
Schatzle stelt een witbloeiend exemplaar van Echinocereus grandis voor. Mammillaria yaquen- 
sis wordt geportretteerd door E. Koch. F. Krahenbühl wijdt een bijdrage aan Mammillaria moel- 
ieriana. Over de Braziliaanse cactussen in de stedelijke succulentenverzameling van Zürich han
delt een bijdrage van U. Eggli. J. Prantner stelt een prachtig bloeiende zuilcactus voor met de 
vraag wie hem de juiste naam kan leveren. Deze maand in de "Cactuscartotheek" Rebutia 
wessneriana en Euphorbia m illotii
Nr. 5 Op de voorpagina staat ditmaal Coryphantha elephantidens afgebeeld. R. Bölderl houdt 
zich bezig met Gymnocalycium-vormen die door Fechser in omloop gebracht zijn. Coryphantha 
elephantidens wordt besproken door F. Krahenbühl. C. Backeberg en zijn werk wordt door U. 
Eggli behandeld. E. Meier houdt zich bezig met Echinopsishybriden. G. Fritz houdt zich bezig 
met afwijkend bloeigedrag bij Pelecyphora aselliformis Over het wel of niet importeren van cac
tussen uitTenerife, de zgn. cultuur-importen, handelt een bijdrage van H. Antesberger. P. Braun 
en E. Esteves Pereira geven de nieuwbeschrijving van Pilosocereus albisummus In de "Cactus
cartotheek" ditmaal Discocactus horstii, Echinofossulocactusphyllacanthus, Matucana pau- 
cicostata en Aloë bakeri
Nr. 6 De bloem van Stapelia flavopurpurea siert de omslag van deze aflevering. Een artikel over 
Stapelia's, met fraaie afbeeldingen, komt van T. Bückl, terwijl Stapelia kwebensis door B. Dia
vatis voor het voetlicht gebracht wordt. D. Metzing beschrijft en laat zien hoe men cactuszaden 
goed verpakt kan verzenden. U. Eggli beschrijft een aantal nieuwe taxa uit het geslacht Rosula- 
ria, nl R. blepharophylla, R. sempervivum ssp. amanensis, R. sempervivum  ssp. glaucophyl- 
la en R. serpentinica var gigantea
M. Hils laat een afwijkend bloeiend exemplaar van Morawetzia sericata zien. Eggli presenteert 
het slot van zijn verhandeling over leven en werk van C. Backeberg, met waardering en kritiek! 
Mammillaria schumannii var. globosa, een nieuwe variëteit uit Neder-Californië, wordt voor
gesteld door R. Wolf. N. Zimmerman wijdt een bijdrage aan Pterodiscus speciosus F. Strigl is 
op zoek geweest naar de standplaats van Mammillaria dëherdtiana en M. dodsonii en vond de 
spreekwoordelijke naald in de hooiberg: een witbloeiende vorm van M. deherdtiana. Deze maand 
in de cactuscartotheek Ariocarpus kotschoubeyanus, Disocactus nelsonii, Mammillaria 
stampferi en Fenestraria aurantiaca
Nr. 7 Ceropegia viridis siert de omslag van dit nummer. K. Jahne stelt Ceropegia pachystelma 
in woord en beeld voor. J. Busak houdt zich bezig met Pediocactus peeblesianus en zijn varië
teiten. A. Boeker bericht over het ontstaan van rosé, chlorofylloze scheuten aan zijn Selenice- 
reus grandiflorus P. Braun en E. Esteves brengen de nieuwbeschrijving van Pilosocereus 
cristalinensis Over Echinocereus kuenzlerien E. hempelii handelt een bijdrage van K. Ruhl, E. 
Kleiner geeft praktische tips m.b.t. het vermeerderen d.m.v. stekken. Epiphyllum ’Moonlight 
Sonata' wordt in woord en beeld voorgesteld door B. Diavatis. K. Augustin vervolgt zijn serie 
over de Sulcorebutia's en Weingartia's met een HS-nummer.
Deze maand in de cactuscartotheek Micranthocereus densiflorus en Weingartia fidaiana.
Nr. 8 Lepidocoryphantha runyonii is op de titelpagina van deze aflevering afgebeeld. R. Kutzner 
stelt een witbloeiende Rebutia, waarschijnlijk een vorm of kruisingsprodukt van R. krainziana, 
voor, F. Krahenbühl wijdt een bijdrage aan de Lepidocoryphantha's: L. macromeris en L. runy
onii. P. Braun en E. Esteves Pereira zijn toe aan deel 3 van hun revisie van het geslacht Fachei
roa C. Horich was op de groeiplaats van Disocactus lankesterien bericht over zijn ervaringen. 
H. Till valideert een aantal namen in het geslacht Gymnocalycium, die volgens hem ongeldig 
waren vanwege het ontbreken van een type-exemplaar. Over de mogelijkheden van het maken 
van microradiografieën van cactuszaden, het zichtbaar maken van de inwendige struktuur door 
het zaad "door te lichten", bericht H. Müller. B. Orssich bericht over haar speurtocht naar 
Schlumbergera obtusangula. Pediocactus winkleri wordt in woord en beeld voorgesteld door 
A. Boeker.
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In de cactuscartotheek deze keer Epithelantha micromeris en haar variëteiten.
Nr. 9 Op de omslag van deze aflevering is Echinocereus papillosus var. angusticeps afgebeeld. 
M. Föger stelt Mammillaria candida voor. Het geslacht Dorstenia wordt door J. Riha uitvoerig 
besproken. K. Augustin publiceert de nieuwbeschrijving van Suicorebutia fischeriana Een on
bekende, fsposfoa-achtige zuilcactus wordt afgebeeld en besproken door J. Prantner. W. Hey- 
er wijdt een bijdrage aan Escobaria robbinsorum G. Gröner en E. Haugg geven aandacht aan de 
planten uit de Pseudolobivia-groep van het geslacht Echinopsis P. Braun plaatst enige kritische 
kanttekeningen bij de nieuwbeschrijving van Micranthocereus streckeri Over de invloed van de 
samenstelling van het substraat op het waterabsorberend vermogen handelt een bijdrage van H. 
Muller. F. Seiderer bericht over de ongewone manier van spruiten bij zijn Astrophytum tulense 
In de cactuscartotheek deze maal Mammillaria crucigera, Gibbaeum dispar, Stapelia pulvinata 
en Wigginsia sellowii.
IMr. 10 Een bloeiend exemplaar van Lovibia tiegeliana siert de omslag van dit nummer, terwijl 
M. Arnold een bijdrage wijdt aan deze soort en haar verwanten. B. Diavatis houdt zich bezig met 
Kalanchoe figuereidoi. Over het voorkomen van Astrophytum ornatum  in de Barranca de Metz- 
titlan bericht U. Bernhard. H. Stützel stelt een zeer rijk bloeiende Echinopsis-hybride in woord en 
beeld voor. Echinocereus melanocentrus is het onderwerp van een bijdrage van W. Lück. P. 
Schatzle wijdt een opstel aan de bescherming van wilde planten op de natuurlijke groeiplaatsen. 
Dezelfde auteur vraagt zich af of Echinocereus spec. "Rio Nazas" een nieuwe variëteit van E. 
adustus zou kunnen zijn. Over geneeskrachtige succulenten en hun werkzame stoffen, met na
me die uit Agave americana, bericht D. Swart. Dit nummer bevat twee nieuwbeschrijvingen: 
Discocactus pseudolatispinus gepubliceerd door L. Diers en E. Esteves Pereira en Mammillaria 
freudenbergeri door W. Reppenhagen.
In de cactuscartotheek deze maal Mediocactus coccineus en Micranthocereus violaciflorus 
Nr. 11 Haworthia maughaniisiert de voorplaat van deze aflevering. Een witbloeiende Echinop
sis mamillosa var. kermesina wordt voorgesteld door G. Jurzitza. B.E. Leuenberger houdt zich 
bezig met Pereskia bleo en P. grandifotia W. Rauh stelt Notonia hebdingii, een nieuwe soort uit 
Madagascar, voor. Over de bescherming van de natuur en bedreigde soorten handelt een bijdra
ge van H.J. Hilgert. W.R. Abraham publiceert de nieuwbeschrijving van Discocactus buenekeri 
U. Meve bericht over Quaqua inversa var. cincta en Huernia kennedyana op de natuurlijke 
groeiplaatsen in de Kaapprovincie.
Deze maand in de cactuscartotheek Mammillaria dixanthocentron en Pelecyphora asellifor- 
mis
Nr. 12 Echinocereus stramineus siert de omslag van dit nummer. F. Krahenbuhl bericht over 
zijn zoektocht naar Mammillaria moelleriana De nieuwbeschrijving van Mammillaria brachytri- 
chion wordt geleverd door J. Lüthy. Over de cultuur van Huernia's handelt een met vele foto's 
verlucht opstel van R. Schmied. P. Schatzle houdt zich bezig met Echinocereus spec. Lau 
1 1 43. Over de vorming van vruchten door zijn kerstcactus bericht E. Kleiner. H. Pfennig plaatst 
enkele aanvullende opmerkingen bij het artikel over Kalanchoe figuereidoi uit het oktobernum
mer. Over het voorkomen van Suicorebutia frankiana en S. alba bericht W. Gertel. L. Diers, P. 
Braun en E. Esteves Pereira hebben Leocereus melanurus uitvoerig bestudeerd en berichten 
daarover.
In de cactuscartotheek deze maand Frailea pygmaea, Gymnocalycium mesopotamicum, 
Mammillaria heidiae en Uebelmannia buiningii

A .B. Pullen
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Phyllo-sofie

P. VAN VEEN

Bij het naderen van het winterseizoen keert in de meeste gevallen de rust 
weer. Onze planten zijn dusdanig verzorgd, dat we hopen, dat ze de komen
de koude tijden zullen overleven. Bij de meeste planten treedt een rustperiode 
op, waardoor ook onze werkzaamheden zich tot een minimum beperken. Wij 
laden onszelf in deze maanden ook op om in het volgende voorjaar weer met 
•volle energie over te kunnen gaan tot een verdere uitbouw van onze hobby, 
voor zover althans tijd en omstandigheden dit toelaten.
De wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om meer aandacht te schenken 
aan de evenementen, die door uw afdelingsbestuur worden'georganiseerd. 
In vele gevallen kunnen de vergaderingen worden gevuld door de activiteiten 
van de eigen leden, doch het komt nogal eens voor, dat een beroep wordt 
gedaan op een spreker, die een lezing komt houden over een van tevoren af
gesproken thema.
Wij hebben een keur van sprekers, die zelf in Mexico, Zuid-Amerika, Zuid- 
Afrika of elders zijn geweest en die bereid zijn, iets over hun belevenissen en 
indrukken te vertellen. Meestal geschiedt dit aan de hand van dia's, die zij tij
dens hun reizen zelf hebben gemaakt. In andere gevallen komen bepaalde 
specialisten aan het woord, die uitvoerig ingaan op dat gedeelte van onze 
hobby, waarin zij zich meer dan een gewone sterveling hebben verdiept. 
Maar hoe reageert u daar nu op als gewoon, alleswetend lid? Dat kan ik na
tuurlijk niet zeggen, maar ik kan wel vastleggen, wat u naar mijn mening 
moet doen en waarom. U dient namelijk naar mijn onbescheiden opinie bij 
deze evenementen, die door uw afdelingsbestuur worden gearrangeerd, per
sé aanwezig te zijn en wel om de volgende redenen:
1. Iedere lezing leidt tot verrijking van uw kennis. Een verhaal over cactussen 

is voor een vetplantenverzamelaar heus wel interessant en het omgekeer
de is ook beslist het geval.

2. De man, die de lezing houdt, heeft hier erg veel moeite voor gedaan. Hij 
heeft een verhaal bedacht, dat hij vertellen wil en niets is erger voor een 
spreker als het optreden voor een vrijwel lege zaal en een niet geïnteres
seerd publiek.

3. Uw afdeling heeft voor u iets georganiseerd, waarvan de kosten ook door 
u worden gedragen. U betaalt toch ook uw contributie? De kosten van een 
lezing zijn helaas enorm hoog. Laat maar eens een spreker komen, die 
200 km bij u vandaan woont. Hij mag toch zeker een benzinevergoeding 
van f  0 ,30 per km, dus alleen de reiskosten bedragen dan al f  1 20,-.

4. Voor de spreker is het geen bron van inkomsten, doch pure liefhebberij. 
Onze afdeling had onlangs een getalenteerd verteller, die 2'A uur aan het 
woord was en daarvoor een honorarium ontving van f  60,-. Zulke men
sen laat je toch niet in de steek? Alleen al uit solidariteit tegenover Succu
lenta, de betrokken afdeling, je mede-leden, bestuur en spreker ben je 
eenvoudig aanwezig. Zo simpel is dat!

Denkt U volgende m aand

aan ons Clichéfonds?
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Een verdere beoordeling van de door Piltz gevonden 
Parodia's

WALTER WESKAMP

De door het echtpaar Piltz bij Sanagasta gevonden Parodia's (P 225) zijn 
nog steeds onderwerp van studie. Ze behoren zeker niet tot de door Wein- 
gart beschreven Parodia sanagasta. Parodia spec. P 37 is volgens mij een 
nieuwe soort maar een nieuwbeschrijving ligt nog niet op de plank. Daaren
tegen zal de soort groeiend bij Mazan (P 27), die Ritter al eerder gevonden 
had, binnenkort beschreven worden als P. riojensis Ritter & Weskamp. 
Omdat zij in habitus slechts geringe en in bloem en zaad geen verschillen 
vertoont, beschouw ik de bij Los Angeles groeiende Parodia P 1 84 als een 
vorm van P. catamarcensis Backbg.; de groeiplaats van het type en de vorm 
P 1 84 liggen ongeveer 25 km van elkaar verwijderd.
Destijds heb ik direct geconstateerd dat de onder P 1 58 bij Totoral verzamel
de planten tot P. rubriflora Backbg. behoren. Intussen is bevestigd, dat Fric 
op dezelfde vindplaats is geweest! 1). Flet daar door Fric verzamelde mate
riaal lag ten grondslag aan de publicatie van P. sanguiniflora Backbg. P. ru
briflora, later gepubliceerd, is daarmee een synoniem van P. sanguiniflora. 
Wat ik recht moet zetten is dat alle planten alleen maar rode bloemen geven; 
het geelbloeiende exemplaar is een dwaalgast geweest.
Wat Backeberg ons in zijn Kakteenlexikon presenteerde als P. pluricentralis - 
met geringe gegevens en zonder Latijnse diagnose - komt overeen met Paro
dia P 1 41, die groeit in de omgeving van Andalgala in de Argentijnse provin
cie Catamarca. Ik stelde een volledige overeenkomst vast met de door Fech- 
ser verzamelde planten, degene dus waar Backeberg over berichtte. De 
soort zal beschreven worden als P. wagneriana in Kakteen/Sukkulenten. Ze 
is verwant met P. spegazziniana Brandt (P 51), Waarvan rood- en geel
bloeiende exemplaren in dezelfde populatie voorkomen, en waartoe naar 
mijn mening ook Parodia P 74 met haar zusters behoort, alhoewel die alle
maal alleen maar geel bloeien.
Intussen heb ik kunnen vaststellen dat de geelbloeiende P. spaniosa Brandt 
van dezelfde groeiplaats komt als P 1 46a. Tot deze soort stelde ik als vor
men P 1 46 (met rode bloemen) en P 1 47 (van Abra del Infernillo).
Ik moet rechtzetten dat P. saint-pieana Backbg. niet bij Valle Grande in de 
provincie Jujuy groeit - de Parodia die daar voorkomt blijft verder onbekend - 
maar nabij de stad Salta waar ze door Flerzog kortelings gevonden werd. 
Volgens zijn zeggen is er slechts één groeiplaats van deze sterk spruitende 
planten. Ik heb er alleen zaden van gekregen, maar omdat deze zeer karakte
ristiek zijn, twijfel ik geen moment aan de juistheid.
Parodia P 1 50 en P 1 51 reken ik tot vormen van P. talaensis Brandt. De Pa
rodia's die ik van het echtpaar Piltz ontving onder de nummers P 1 45 (nabij 
Amaicho del Valle), P 59 (bij San Lucas en op de typevindplaats) en P 227 
(bij Angastaco) zijn voor mij alle P. horrida Brandt (Flerzog vond later nog po
pulaties tot bijna bij Molinos, die ik gezien hun identieke uiterlijk er ook toe re
ken; überhaupt ben ik er een tegenstander van om op basis van elk klein ver
schil een nieuwe soort te creëren).
Nabij het gehucht La Punilla in de Quebrada de Cafayate groeit Parodia P 
1 69. Deze soort, waarvan wij thans enkele, slechts weinige kilometers van 
elkaar verwijderde groeiplaatsen kennen, is door Brandt beschreven als P. 
pluricentralis-, hij meende dat deze planten identiek waren met die door 
Fechser gevonden zijn.
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Parodia riojensis P2 7 Foto: W. Weskamp

Parodia weberiana Foto: Babo



De in de eerste publicatie nog onopgeloste vragen rond P. heteracantha (P 
62) en P. kilianana (P 228) en de erbijhorende begeleidende Parodia's zijn 
tot klaarheid gebracht. De intussen door mij gepubliceerde P. heteracantha 
Ritter & Weskamp (1 986, Kakteen/Sukkulenten) met gele bloemen groeit in 
de directe omgeving van Cachi (het aantal exemplaren is reeds zeer gedeci
meerd). Er is evenwel nog een groot en tamelijk afzijdig gelegen groeiplaats 
van deze soort. Op deze vindplaats als ook op de andere treffen we P. aurei- 
centra var. albifusca Ritter als de begeleidende Parodia aan.
Niet ver daar vandaan, bij de nederzetting Cachi Adrentro, ligt de plek waar 
het echtpaar Piltz P. kilianana, te zamen met P. rauschii, ontdekte. Dietrich 
Herzog, die in Cafayate woont en die als hobby heeft het in kaart brengen 
van de cactusflora van zijn geboortestreek, hielp mij bij de oplossing van de 
beide soorten. Hij heeft het gebied grondig afgezocht en vond nog drie popu
laties van de roodbloeiende P. kilianana. Hybriden tussen de beide soorten 
zag Herzog niet en daarmee is voor ons het probleem uit de wereld. 
Parodia P 239, die niet op berghellingen voorkomt zoals bijna alle Parodia's 
maar groeit op de grond langs rivieren, behoort niet tot de door Backeberg 
beschreven P. fuscato-viridis, ik zie in haar een goede, nieuwe soort. Het is 
tot nu toe de enige gladzadige Parodia uit de provincie Jujuy die we kennen. 
Parodia P 23 5 kon gevonden worden omdat er een nieuwe weg was aange
legd naar het stuwmeer Cabra Corral. Dit taxon was al eerder ontdekt door 
Walter Rausch; een beschrijving heeft hij niet op zich genomen. Thans wil 
Piltz deze soort geldig beschrijven.
Alhoewel ze rood bloeit, was het voor mij duidelijk, dat P 247 P. weberiana 
Brandt is. Door deze vondst van het echtpaar Piltz werd ons voor het eerst 
een tipje opgelicht van de sluier die hing over het verspreidingsgebied van 
deze soort. Door Herzog weten we thans, dat P. weberiana groeit in het dal 
van de Rio Grande de Sauce, waar ze regelmatig voorkomt over een afstand 
van meer dan 200 km. De vindplaatsen van de populaties met planten die 
qua habitus gelijk zijn strekken zich uit van ongeveer Chachalas in 't noor
den, via El Naranjo (1 600-1 700 m) tot bijna in de omgeving van Torino. 
Hier, in 't zuidelijke en lagere deel van de Quebrada, groeien ze in een dicht
begroeide streek waar bijna subtropische omstandigheden heersen. Daar 
bloeien ze dan geel tot geeloranje, terwijl ze in de hogere, noordelijke streken 
meer roodoranje bloemkleuren tentoon spreiden (deze onderscheidene kleu
ren kent ook de entomoloog bij enkele in dit gebergte voorkomende vlinders, 
die in de dalen geel zijn en op de hoge bergen rood).
Zo kan gezegd worden dat de Parodia-vondsten van het echtpaar Piltz bijna 
alle hun plaats in het systeem toegewezen hebben gekregen.

1) K. Crkal, Lovec Kaktusu, 1983, p. 234

Siedlerkamp 1, D 2300 Kronshagen Vertaling: Ludwig Bercht

Het isoleren van kassen  en platte bakken (slot)

HENK RUINAARD

3. Materialen
Om goed te kunnen functioneren moeten kasisolatiematerialen aan een aan
tal voorwaarden voldoen. Hoge eisen worden o.a. gesteld aan:
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— de isolerende werking;
— de lichtdoorlaatbaarheid;
— de montagemogelijkheden;
— de duurzaamheid;
— de prijs.

De isolerende werking, uitgedrukt als de berekende theoretische besparing 
t.o.v. enkel glas, in relatie tot de lichtdoorlaatbaarheid voor diffuus licht 
( = verstrooid invallend licht, b.v. bij een bewolkte hemel) is weergegeven in 
tabel I.

Tabel I Theoretische- 
besparing 

in %

Lichtdoorlaat
baarheid* 

in %
enkel glas 0 83
enkel glas + enkel glas of landbouwfolie 30 71
enkel glas + noppenfolie zonder spouw 35 66
enkel glas + noppenfolie met spouw 45 66
dubbel glas 50 71
duoplaat (PC 6 mm) 38 66
duoplaat (PC 1 0 mm) 42 66
duoplaat (PMMA 1 6 mm) 50 75
enkel glas + gecoat glas 65 63
enkel glas + PS-schuim (20 mm) 65 1 5

* voor d iffu u s  lic h t

Een eenvoudige 100 micron ( = 0 , 1  mm) dikke landbouwfolie kan al een 
besparing van 30% opleveren; noppenfolie bespaart zeer veel energie en is 
bijna vergelijkbaar met dubbel glas en 1 6 mm dikke duoplaat. De beste isola
tie wordt bereikt met een voorzetruit van gecoat glas of met PS-schuim.

De lichtdoorlaatbaarheid voor diffuus licht is, in tegenstelling tot commer
ciële tuinbouwkassen, voor succulenten 's zomers van groter belang dan 
's winters. Succulenten zijn, op enkele uitzonderingen na, 's winters immers 
in hun rustperiode en nemen met minder licht genoegen dan 's zomers, ter
wijl men in tuinbouwkassen juist 's winters een zo hoog mogelijke opbrengst 
(=  groei) probeert te realiseren.
Permanente isolatiematerialen als dubbel glas en de 1 6 mm dikke duoplaten 
zijn wat dat betreft in het nadeel, omdat ze ook 's zomers een lichtverlies van 
resp. 1 2 en 8% met zich meebrengen. Voor het uitstekend isolerende ge
coate glas is dit zelfs 20%.
Tijdelijke isolatiematerialen zoals landbouwfolie, noppenfolie en PS-schuim 
hebben dit nadeel niet. Noppenfolie heeft in het vroege voorjaar zelfs het 
voordeel dat het de al vrij felle zonnestralen verstrooit en op die manier ver
branding voorkomt. Als we de noppenfolie, b.v. als gevelisolatie, ook 's zo
mers laten zitten levert dit voor de gevels een lichtverlies van 1 7% op. Naar
mate de afmetingen van de kas groter zijn is de bijdrage van de gevels in de 
totale lichtdoorlaatbaarheid van de kas geringer, maar zelfs een lichtverlies 
van 1 7% hoeft voor de groei van veel succulenten geen probleem te zijn, im-
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mers niet alle succulenten hebben het volle zonlicht nodig om goed te 
groeien en bloeien.

De montagemogelijkheden verschillen vrij sterk voor de genoemde materia
len en hangen b.v. af van de stijfheid, het gewicht per m2 en de uitzettings- 
coëfficiënt.
Landbouwfolie en noppenfolie zijn gemakkelijk te monteren met behulp van 
b.v. plakband, hulpprofielen of speciale montagedoppen.
Het voordeel van deze materialen is dat ze licht van gewicht zijn en daardoor 
zeer geschikt voor het isoleren van het dak. Goed afsluiten van overlappende 
naden is noodzakelijk. Hiervoor kan het beste een UV-bestendig plakband ge
bruikt worden, zoals b.v. het 4 cm brede aluminium afdichttape dat in bouw
markten verkocht wordt.
Voorzetramen zijn gemakkelijk te monteren (en eventueel te demonteren) 
mits hiervoor extra glasprofielen, met bijbehorende rubberen afdichtprofie- 
len, in de kasconstructie aangebracht zijn. Dit is vrij eenvoudig realiseerbaar 
voor de zijgevels, is al iets moeilijker voor de kopgevels (zeker die waar de 
deur in zit) en is vrijwel ondoenlijk als dakisolatie.
Glazen voorzetramen hebben als nadeel t.o.v. PMMA (= perspex) het veel 
hogere gewicht per m2 en het hogere breukrisico. Perspex heeft echter ook 
twee nadelen t.o.v. glas, namelijk de veel hogere thermische uitzettingscoëf- 
ficiënt (ca. 1 Ox zo hoog als die van glas) en de veel lagere stijfheid. De hoge 
thermische uitzettingscoëfficiënt heeft tot gevolg dat we perspex planten niet 
vast kunnen monteren m.b.v. schroeven of bouten en moeren, daar dit tot 
scheurvorming kan leiden. Bij een temperatuurverschil van 30°C  zet perspex 
over een afstand van één meter namelijk ca. 5 mm uit, wat tot geweldige 
spanningen op de bevestigingsplaatsen leidt.
De relatief lage stijfheid maakt perspex ongeschikt voor het toepassen in 
schuine vlakken, daar dit onherroepelijk doorbuiging geeft, met als gevolg 
het lostrekken uit montageprofielen.
De hoge uitzettingscoëfficiënt geldt ook voor duoplaten. Door een veel 
gunstiger verhouding tussen buigstijfheid en eigen gewicht per m2 zijn ze 
echter wel toepasbaar in schuine dakconstructies. Voor duoplaten zijn speci
ale montageprofielen verkrijgbaar waardoor ze uitstekend als (een helaas ta
melijk dure) dakisolatie gebruikt kunnen worden. Voor dubbelglas zijn even
eens speciale montageprofielen nodig. Vanwege het enorme gewicht per m2 
is dubbelglas niet toepasbaar in de dakconstructie. Voor hobbykassen is dub
belglas (zeker de speciale tuinbouwuitvoering) nauwelijks haalbaar, tenzij 
men goedkoop tweedehands ''thermopane"-ramen op de kop kan tikken.

Duurzaamheid en prijs hangen nauw samen. Duurzame materialen zijn nu 
eenmaal duurder dan materialen die na enkele jaren vervangen moeten wor
den.
Voor welk materiaal men kiest hangt o.a. af van de zgn. terugverdientijd. 
Hieronder wordt verstaan: het aantal jaren waarin de benodigde investering 
door de besparing op de jaarlijkse stookkosten wordt terugverdiend.
De duurzaamheid wordt vooral bepaald door de veroudering of met andere 
woorden: de achteruitgang van de breuk- of scheursterkte ofwel de verbros- 
sing van het materiaal. Glas, perspex (PMMA) en polycarbonaat (PC) ver
ouderen niet of nauwelijks. PE-folie ( = polyetheen folie = landbouwfolie) en 
het uit PE-folie opgebouwde noppenfolie verouderen echter wel. Onder in
vloed van UV-licht verbrassen deze folies in enkele jaren, afhankelijk van de 
intensiteit van de UV-straling.
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Daar glas veel UV-straling tegenhoudt, valt de veroudering van in de kas aan
gebrachte PE-folie erg mee.
Afhankelijk van de situatie (binnen of buiten, noord- of zuidgevel) en de wijze 
van gebruik (alleen 's winters of 's zomers en 's winters) moeten landbouw- 
folie en noppenfolie na 3-6 jaar vervangen worden. Het is niet ongebruikelijk 
om deze isolatiefolies ook 's zomers te laten zitten, b.v. op zijwanden die op 
het noorden of oosten liggen. Hiermee wordt beschadiging door verwijdering 
en opnieuw bevestigen voorkomen, terwijl lichtverlies op noord- en oostge- 
vels van minder belang is.

De prijs komt het best tot zijn recht in de terugverdientijd. Richtprijzen voor 
de verschillende materialen zijn weergegeven in tabel 2. De terugverdientijd 
hangt niet alleen af van de prijs per m2, maar is ook sterk afhankelijk van de 
individuele situatie. Daarom zal ik dit nader toelichten aan de hand van een 
voorbeeld.
Voor het op een minimumtemperatuur van + 5 ° C  verwarmen van een on
geïsoleerde kas van 6 x 3  meter (enkel glas) met behulp van een ventilatorka- 
chel is per gemiddelde winter ca. 1 000 kWh nodig, hetgeen 1 000 x f  0,23 
= f  230 kost. Door een goede isolatie met noppenfolie kan 45% , dus 
0,45 x f  230 = f  1 03 ,50  bespaard worden per gemiddelde winter.
Voor het berekenen van de benodige investering kan gesteld worden dat een 
kas van 3 x 6  meter een zijwandoppervlak van ca. 32 m2 en een dakopper- 
vlak (horizontale afsluiting van het nokvolume) van ca. 1 8 m2 heeft.
Het isoleren met noppenfolie kost dus: (32 + 18 ) x f  2,25 = f  1 1 2,50 (af
gezien van de kosten van plakband en andere hulpmiddelen).

De terugverdientijd is dan: investering _ f  112,50 = ca i ;aar
besparing f  1 03,50

Daar noppenfolie gemiddeld zo'n 5 jaar meegaat blijkt dit dus een goede in
vestering te zijn, immers het tweede jaar wordt al geld verdiend.

Tabel 2
MATERIALEN PE-

folie
EIGENSCHAPPEN

noppen
folie glas

voorzetramen
perspex gecoat 
(PMMA) glas

duoplaat
10 mm 1 6 mm

(PC) (PMMA)

dubbel
glas

isolerende werking 0 + + + + + 4- + +

lichtverlies % 1) 1 2 1 7 1 2 1 0 ' 20 1 7 8 1 2

montage + + + — + + + + 2 ) +  + 2 )

duurzaamheid 0 0 + + +  + +  + + + +  + +  +

prijs f l m 2 0 ,6 0 2 ,2 5 1 0 ,- 2 0 ,- 4 0 ,- 3 5 ,- 8 0 ,- 9 0 ,-3 )

+ + = zeer goed; + =: goed; 0 = redelijk; —  = slecht
1) = t.o.v. enkel glas
2) = aangepaste kasconstructie noodzakelijk
3) = standaardafmeting tuinbouwglas

Op dezelfde manier kan ook de terugverdientijd van de overige isolatiemate
rialen in uw situatie berekend worden. Het is duidelijk dat prijzen van f  1 0,- 
/m2 tot 90, — /m2 niet zo snel rendabel zijn bij de relatief lage stookkosten in 
onze hobbykassen.
Dat neemt echter niet weg dat het bij het bouwen van een nieuwe kas zeker 
het overwegen waard is om, in plaats van enkel glas, duoplaten of voorzetra
men te installeren. Op de totale investering van een nieuwe kas speelt de
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meerprijs van duoplaten namelijk een minder grote rol dan bij het vervangen 
van glas door duoplaten in een bestaande kas. Hetzelfde geldt voor dubbel
glas, waarbij echter voor de meeste succulentenliefhebbers de aanschafprijs 
een te hoge barrière zal blijken te zijn.

4. Nabeschouwing
Het verwarmen van een ongeïsoleerde kas is een schoolvoorbeeld van ener
gieverspilling. Met eenvoudige maatregelen kan 30 tot 50% bespaard wor
den. Landbouwfolie met zijn lage aanschafprijs en energiebesparing van zo'n 
30% is zeer snel terugverdiend.
Goed aangebrachte noppenfolie heeft ook een zeer goed rendement en 
bespaart jaarlijks nog meer dan landbouwfolie. Voorzetramen leveren op de 
lange duur wel een flinke besparing op, maar de terugverdientijd is vrij lang 
(ca. 5 jaar). Dubbelglas en 1 6 mm perspex duoplaten bieden een zeer hoge 
besparing, maar helaas gaat dit gepaard met een zeer hoge aanschafprijs.

Molenweg 29, 6133 XM Sittard

Gymnocalycium platense herontdekt?

E. CROMBEZ

Reeds dikwijls werd in de literatuur de vraag gesteld "W at is Gymnocaly
cium p la te n s e i" " , zonder dat hierop steeds een duidelijk antwoord kon 
worden gegeven. Laten we daarom eerst de geschiedenis van de naam (en 
de soort) nagaan, gevolgd door een vertaling van een artikel over G. platen
se van de hand van Roberto Kiesling, een Argentijns plantkundige.
G. platense werd in 1 896 door Spegazzini beschreven als Echinocactus 
platensis2). Reeds twee jaar later werd de soort door Schumann31 syno
niem gesteld aan Echinocactus gibbosus. Spegazzini zelf volgt gedeeltelijk 
deze gedachtengang door E. platensis als variëteit bij E. gibbosus onder te 
brengen (1 903 )4). In 1905 herziet Spegazzini echter deze zienswijze en 
geeft haar de rang van een zelfstandige soort terug; hij voegt er zelfs drie 
variëteiten aan toe, nl. leptantha, parvula en quehliana^. Britton en Rosé 
volgen de opvatting van Spegazzini in The Cactaceae61. Ze stellen echter de 
variëteiten, vermeld door Spegazzini, synoniem aan G. platense en voegen

Dwarsdoorsnede van 
de bloem van 
G ymnocalycium 
platense var. 
ventanicola 
(plant afkomstig van 
R. Kiesling)

Foto: J. Lambert



hieraan nog G. baldianum en G. stellatum als synoniem toe. Daar is dus 
de verwarring der soorten begonnen, aangezien zowel Spegazzini als Brit- 
ton en Rosé geografisch afgescheiden soorten (uit Cordoba) synoniem stel
len met G. platense (uit Siërra de la Ventana, Buenos Aires). Backeberg 
vestigt hierop de aandaóht in Die Cactaceae71 en vermeldt ook dat Hosseus 
beweerde dat de plant in de natuur zeldzaam was geworden (1 939). 
Krainz, in Die Kakteen81, stelt G. platensis als speciale vorm onder G. gibbo
sum. Kiesling is de vindplaats van de soort weer gaan opzoeken en doet in 
het hieropvolgende vertaalde artikel een neotypifikatie van de soort. Verder 
plaatst hij een G. gibbosum var. ventanicola als variëteit onder G. platense, 
een kombinatie die volgens U. Eggli niet geldig is9).

NOTITIE BETREFFEN D E GYM NOCALYCIUM  PLATEN SE (Speg.) 
Br. & R. (Cactaceae)101 
door Roberto KIESLING

De naam die in de titel voorkomt wordt, zowel in de literatuur als in de kui
tuur, op verscheidene species toegepast. Bij het zoeken naar de oorsprong 
van deze verwarring heb ik de bibliografie die zijn auteur ons achterliet, on
derzocht en ik kom daar verscheidene onnauwkeurigheden en veranderin
gen van kriteria tegen. Dit laat zich verklaren door het kolossale werk dat 
door Spegazzini werd verricht bij de aanvang van de studie van de plant
kunde in Argentinië. Dit bibliografische aspekt zal nader geanalyseerd wor
den.

Bij het bestuderen van het herbarium van de auteur, dat zich voor het 
grootste deel bevindt in het Museum van La Plata (LP), doch waarvan even
eens exemplaren bestaan in het herbarium van het INTA van Castelar 
(BAB), in de Fakulteit voor de Farmacie en Biochemie van Buenos Aires 
(BAF) en in de Botanische Tuin van New York (NY) kon men het bestaan 
vaststellen van een exemplaar met het onderschrift "Gymnocalycium pla
tense Speg., Sierras Prov. Buenos Aires: Tornquist, leg. et det. C. Spegaz
zini, 20-XII-1 899,  Typus”  (BAB en BAF). Bij het onderzoeken van het pro
bleem van de datum (later dan de publikatie van de soort) in de twee ge
noemde instituten, blijkt dat het exemplaar bloemen van het geslacht 
Opuntia bevat. Deze grove verwarring van etiketten suggereert dat in 1 899 
Spegazzini een herbariumexemplaar vervaardigde met origineel materiaal 
van G. platense, dat jammer genoeg verloren gegaan schijnt te zijn.
Op de oorspronkelijke vindplaats (Siërra de la Ventana: gebergte dat de 
'Valle de las Vertientes' omringt) ontdekte ik enkele, sporadisch aanwezige 
exemplaren die overeenkomen met de oorspronkelijke beschrijving, terwijl 
daarentegen een ander taxon betrekkelijk overvloedig voorkomt. Deze plan
ten zijn meer bedoornd en werden door Spegazzini als Echinocactus gib
bosus var. ventanicola benoemd. Het onderzoek dat ik gedurende ver
scheidene dagen in de naburige bergen heb verricht, wees een volledige 
afwezigheid van de "variëteit typica" en een bijna konstante aanwezigheid 
van de bedoornde variëteit uit. Er is een tegenspraak tussen de tegenwoor
dige schaarsheid van de variëteit platense en de vermelding door Spegazzi
ni 'nogal veelvuldig'. Dit kan te wijten zijn aan een fout in de waarneming 
ofwel aan een selektie gedurende de sindsdien verstreken tijd. Mogelijk is 
deze negatieve selektie dan voor de minder bedoornde exemplaren veroor
zaakt door vee.
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Uit de verschillende publikaties van Spegazzini kunnen we het volgende ha
len:
In "Contribution al estudio de la Flora de la Siërra de la Ventana: 28; 
1896”  publiceerde hij als nieuwe soort Echinocactus platensis, met de 
vermelding 'algemeen voorkomend in de kloven der rotsen in de heuvels 
van de vallei'... 'nogal veelvuldig voorkomende soort in Curamalal en an
dere Sierras in de Pampa'... In dezelfde publikatie vermeldt hij de bedoorn- 
de variëteit van dezelfde soort foutief onder de benaming Echinocactus ot- 
tonis Lehm. (fout die in 1903 gekorrigeerd werd, zie verder). Beide be
schrijvingen komen perfekt overeen, uitgezonderd in het aantal en de 
grootte van de doornen.
Enkele jaren later, in 1903, citeert hij opnieuw de planten die ons bezig
houden in ” An. Mus. Nac. Buenos Aires 3 (II):7 ", verklarende dat de vroe
ger vermelde E. ottonis genoemd moet worden: E. gibbosus var. ventani- 
cola Speg. Op dezelfde pagina stelt hij voor de naam E. gibbosus var. pla
tensis te geven aan zijn E. platensis.
Later, in zijn "Cactacearum Plantensium Tentamen (An. Mus. Nac. Buenos 
Aires, 1 1 (3,4):504; 1905)” , vermeldt hij E. gibbosus met drie variëtei
ten: typica, ventanicola en leonensis, terwijl E. platensis opnieuw als on
afhankelijke soort wordt afgescheiden (met de variëteiten typica, quehlia- 
na, leptantha en parvula). Als algemene verspreiding van deze laatste 
soort wordt opgegeven: 'algemeen voorkomend in de Pampa-gebergte 
(Ventana, Curamalal, Olavarria, enz.), en tot nabij Cordoba'.
De laatste verwijzing naar deze soort werd gemaakt in 1 925, in "Nuevas 
Notas Cactologicas (An. Soc. Ci. Argentina 99 :141 )” , thans als Gymno- 
calycium platense (Speg.) Br. & R., als "uitsluitend uit de zuidelijke ge
bergten van de provincie Buenos Aires, zoals Curamalal, Ventana, Tandil, 
enz.”  en aangevuld met de beschrijving van de bloemen. Hij vermeldt geen 
variëteiten, doch afgescheiden daarvan, met soortrang, stelt hij G. parvu
lum (Speg.) Speg. voor uit San Luis en G. leptanthum  (Speg.) Speg. van 
'de dorre en steenachtige heuvels uit de omgeving van Cosquin, Prov. Cor
doba'.

Samenvattend kunnen we stellen dat de kriteria van Spegazzini variabel zijn 
geweest en dat hij ongetwijfeld op verscheidene momenten soorten die en
kel een oppervlakkige gelijkenis vertoonden, als gelijk heeft beschouwd. 
Hiermee rekening houdend beschouw ik het als noodzakelijk alleen geloof 
te hechten aan de originele beschrijving en aan die uit 1 925, die perfekt 
overeenkomt met de waarnemingen gedaan op de type-vindplaats. Op de
ze vindplaats laat zich het bestaan van twee variëteiten vaststellen:

G Y M N O C A LYCIUM PLATENSE (Speg.) Britton & Rosé, The Cacta- 
ceae, 3:1 63 (1 922).
var. platense - Echinocactus platensis Spegazzini, Contribucion a la Flora 
de la Siërra de la Ventana: 28, 1 896 - Echinocactus gibbosus DC var. pla
tensis Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 3 (II):7, 1903.
Lichaam bolvormig, 5-1 2 cm diameter en iets minder hoog (een enkele 
keer hoger dan breed), het ondergrondse gedeelte omgekeerd konisch ver
dikkend en verkurkt; het bovengrondse gedeelte donker olijfgroen tot paars, 
nooit grijsachtig. Ribben (1 0)-1 3-(1 8), gescheiden door een diepe vertika- 
le groef, elk met 3 tot 5, min of meer vooruitspringende tuberkels, dit over
eenkomend met het vegetatieve stadium van de plant. Tuberkels boven en 
onder afgegrensd door diepe horizontale groeven; het bovenste gedeelte,
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waarop het areool is ingeplant, is vlak en breed. Beneden dit areool is de 
tuberkel meer vooruitspringend met een min of meer vertikale rand, scherp, 
recht of licht gebogen. De areolen zijn 1 0-1 2 mm van elkaar gescheiden, 
elliptisch, 3-5 mm lang en 2-4 mm breed, van wol voorzien. Doornen 5-7, 
priemvormig, stevig, bepoederd, gerangschikt in 2-3 laterale paren en één 
naar beneden gerichte doorn; de twee bovenste kleiner, circa 5 mm lang; 
de overige twee paren wat langer, circa 1 cm, de onderste doorn eveneens 
1 cm lang of iets meer (tot zelfs 1,5 cm). Elk met een donkere en bolvor
mige basis, het doornvormig gedeelte witachtig tot zelfs grijs-paars of 
zwartachtig.

Fig. 1: Gymnocalycium platense var. ventanicola: A. longitudinale snede door de bloem. Het gestippelde gedeelte stemt 
overeen met de chlorofylzone, het gestreepte gedeelte met de roodachtige zone. Let op de longitudinale fistel in het door
gesneden deel van de stijl. B: areool; C: zaad. Var. platense; D: areool.
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Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland f 35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden f  50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden f  7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs f  5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. f 30,-; 1/8 pag. f 55,-; 1/4 pag. f 85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. f  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam". M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto ’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs f 12,50 + t 3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a / 1,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs /  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs /1 6 ,-  per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set-van 10 kaarten f  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579 
of door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Lunteren 
onder vermelding van het gewenste artikel.
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EVENEMENTENKALENDER
25 nov. t/m 4 dec.

7 t/m 14 juni 1989 
10 juni 1989 
2 september 1989

VIVOKA 88. Tentoonstelling van vissen, vogels en cactussen te Middelburg. 
Info in het oktobernummer.
Succulentenshow in de botanische tuin "De Uithof” te Utrecht.
Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Arnhem
8 december : Decemberavond met verrassingen o.l.v. Dhr. Ruysch. Het belooft een gezellige avond 

te worden.
Plaats: Zaaltje van de Speeltuinvereniging "Tuindorp” , achter het pand Floralaan 19 in 
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Delfzijl en omstreken
1 december : Dia’s van eigen leden. Verloting: Oostland. Plant van de maand: Kruiter. Zaaitest.

Plaats: Groene Weide, Snelgersmastraat 15, Appingedam. Aanvang: 19.45 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
8 december : Lezing met dia’s over de plantenflora in de Andes, van de Belgische gastspreker Dhr. 

Vervoort.
Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Drenthe (voorheen afdeling Hoogeveen).
7 december : Sinterklaasviering.

Afd. Eindhoven
12 december : Film door Dhr. O. Scheltema uit Best. Hierop kunt u het openen en sluiten van cactus- 

bloemen zien in een versneld tempo. Daarna de kleine wetenswaardigheden van het 
wel of niet lukken van een enting.
Plaats: Zaal "De Schalm” , Meiveld 2 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
21 november : Astrophytum is een geliefd geslacht, dus heeft Henk van Dijk deze avond zeer zeker 

een gewillig oor.
Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Fryslan
13 december : Dia’s van en door eigen leden. Beoordeling van de resultaten van de zaaiwedstrijd. 

(Mam. densispina).
Plaats: Restaurant Sportpark, Schans 11a, Heerenveen. Aanvang: 19.30 uur.

NIEUW: IN ONS SORTIMENT:
CA. 40 SOORTEN PHYLLO’SM! 

ZIEN IS KOPEN

In november komt onze nieuwe zaad- en materiaallijst uit. 
Vraag hem nu reeds aan.

Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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Afd. Gouda en omstreken
15 december : Jaarlijkse bingoavond.

Plaats: ” 't Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
24 november : Foto- en dia-avond. Bespreking Aporocactus.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Groningen
15 december : Algemene Ledenvergadering.

Plaats: De Hortus te Haren. Aanvang 19.30 uur.

Afd. Den Helder
17 december : Lezing door Dhr. W. Sterk uit Helmond.

Plaats: Kantine van de gemeentelijke plantsoenendienst, Soembastraat 83, Den Hel
der. Aanvang: 13.45 uur.

Afd. Hoeksche Waard
8 december : Een dicht na de "pakjes-avond” te houden surprise-avond.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Noord- en Midden-Limburg
25 november : Lezing over Euphorbiaceae door R. van Donkelaar.

Plaats: Zaal ” De Viking” , Vikingweg 1, Venlo. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Nijmegen
13 december : Interne spreker.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Tilburg
12 december : Jaarvergadering met Bestuursverkiezing.

Plaats: "De Kasteelhoeve", Hasseltstraat te Tilburg. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. IJsselstreek
25 november : Bijeenkomst te Goor. Een avond met dia’s en discussie over planten van vijf leden die 

laten zien hoe zij hun planten door de winter krijgen en het verdere verloop in voorjaar 
en zomer.

Afd. Zaanstreek
2 december : Kienen.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zeeland
18 november : Diaserie over de VIVOKA. Plant v.d. maand: Ferocactus door dhr. Spee. 
16 december : Gezellige avond met diavertoning en bingo.

Plaats: Thomaskapel, Vrijlandstraat, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur.

Afd. Zwolle
24 november : Deze avond wordt verzorgd door de groep leden uit Vaassen.
15 december : Een lezing door de W.S.B. over succulentenbescherming.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG & V M  ROWIAND
200 Spring Rood •  Kempston, Bedford •  Eng tand MJC42-3ND 

Telephone Bedford (0234) SB970

Schrijf voor gratis lijst van vers geoogste 
cactus- en vetplantenzaden naar:

ROY YOUNG, 23 W estland Chase,
W est W inch , K ink ’s Lynn, Norfolk, PE 33 OQH, 

Engeland.
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WERKEN
IN HET BUITENLAND

Zoekt u een voor langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland? Dan is 
dit het boek dat u zoekt. 
Boordevol informatie 
over werken in de metaal- 
en olie-industrie, als chauf
feur, leraar, au-pair, reis
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita
tieformulier.
Als u in het buitenland 
wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben.

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, werk
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de 
adressen van ongeveer 1000 
ondernemers en arbeids
bemiddelingsbureaus.
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag!
□  Gratis brochure
□  Boek: "Arbeit in Ausland”

Prijs: f 59,--

EUROPA BOKFÖRLAG AB 
Postbus 2014,
S 133 02 Tyresö, Zweden 
P.S.:
Wij bemiddelen niet in werk!

DE KALENDER VOOR 1989 IS TE KOOP.

In samenwerking met een aantal Belgische verenigingen is ook nu weer een fraaie cactuskalender ge
drukt.

De kalender is te bestellen door overmaking van ’t juiste bedrag o.v.v. "Kalender 1989” op giro: 680596 of 
op bankrekening 55.32.38.981 t.n.v. Succulenta te Volkel.

De prijzen zijn als volgt:

een kalender f 10,50
twee kalenders f 8,00 per stuk
drie kalenders f 7,50 per stuk
vier of vijf kalenders f 7,00 per stuk
zes of zeven kalenders f 6,75 per stuk
acht of meer kalenders t 6,50 per stuk

TER NAVOLGING?

Op de folder welke SPECIAL PLANTS (adverteerder in ons blad) uitgeeft op jaarmarkten, cactasbeurzen 
en braderieën, troffen wij onderstaand artikel aan.
H.H. Kwekers, iets ter navolging?
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HOE KRIJGT U EEN CACTUS IN BLOEI?

Koop een plant die gemakkelijk in bloei komt; dit zijn over het algemeen de meeste bolcactussen van 
het geslacht Rebutia, Mammillaria, Notocactus en Gymnocallicium. Zuilcactussen zijn erg decoratief, 
maar zijn • op een enkele na ■ moeilijk in bloei te krijgen.
Bezoek, als u in de gelegenheid bent, eens een gespecialiseerde cactuskweker of een door een 
cactusvereniging georganiseerde beurs of tentoonstelling; veelal kunt u daar voor een zeer redelijke 
prijs terecht en men kan u goed van advies dienen.
Vergeet het fabeltje dat cactussen bijna geen water nodig hebben; cactussen hebben net als gewone 
potplanten een goede verzorging nodig.
Geef tijdens de bloei en in de zomer normaal water, maar houd ze tijdens de rustperiode (van half ok
tober tot begin april) droog en koud, maar wel vorstvrij en licht (ca. 5-10 graden Celcius).

- Verpot uw cactus elk jaar na de bloei; als u slechts enkele cactussen heeft, kunt u het beste de in de 
handel zijnde cactusaarde gebruiken. Eventueel kunt u hier nog wat kleigrond doorheen mengen.

- Zet geen grote planten in te kleine potten of andersom. Zwarte plastic potten voldoen over het alge
meen best.
Laat de plant zoveel mogelijk in dezelfde stand staan, dus niet draaien. Dit geldt met name tijdens de 
knopvorming en de bloei.
Als u deze punten allemaal hebt opgevolgd en ziet u in het vroege voorjaar de knoppen verschijnen, 
dan mag u op een zonnige dag wel nevelen, maar wacht met gieten tot de knoppen goed ontwikkeld 
zijn.
Beschouw deze punten als een vingerwijzing en geenszins als wet.

Deze tips worden u aangeboden door de afdeling Fryslan van de vereniging van liefhebbers van cactussen 
en andere succulenten "SUCCULENTA” . Hebt u nog vragen of w ilt u meer weten? Ook bij u in de buurt is 
een afdeling, die o.a. het volgende voor haar leden doet:

maandelijkse bijeenkomsten met lezingen, films of dia-series; 
beheer van een bibliotheek met boeken en andere uitgaven;
excursies per bus naar cactuskwekers en botanische tuinen in binnen- en buitenland; 
jaarlijkse ruilbeurs met deelnemers uit heel Nederland; 
veelal de uitgave van een eigen afdelings-kontaktblad.

Voor adressen kunt u terecht bij:
Ledenadministratie Succulenta, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

NIEUWE ZAADLIJST 1988.
PEDIO'S, SCLERO’S EN ANDERE HARDE 

SOORTEN uit N„ M., en Z. USA en Canada. 
Vraag de g ra t is  z a a d lijs t  aan. 
HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN 

Postfach 5, 10201, tel. 0621-794675 
6800 Mannheim 51 BRD

ZAADLIJST 1989 BERCHT
De lijst omvat ruim 1100 soorten en variëteiten, waaronder 20 Acanthocaly- 
cium, 12 Brasiliparodia, 20 Discocactus o.a. D. buenekeri (de sensatie van 
het laatste jaar) en D. serrensis, 10 Escobaria, 250 Gymnocalycium, 100 Lo- 
bivia, 68 Mammillaria, 22 Melocactus, 160 Notocactus o.a. N. scopa v. xicoi 
(Succ. mei 1988) en N. gutierrezzi (KuaS 1988), 44 Parodia, 15 Pyrrhocactus, 
Turbinicarpus, 28 Agave, etc. etc.
De lijst is te bestellen door overmaking van f 1,- (wordt verrekend bij bestel
lingen boven f 7,50) op gironummer 1326848 of bankrek. 51958330 t.n.v. L. 
Bercht te Harmelen.

CACTUSSEN- EN VETPLANTENKWEKERIJ

KRAMER
Hegedijk 120. 8404 GE Langezwaag 
(tussen Heerenveen en Gorredijk) 

telefoon 05130-88140 
geopend: ma.-za. 9.00-18.00 uur 

dinsdagmiddag gesloten.
OOK VEEL ANDERE SUCCULENTEN.
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CLICHÉFONDS

In de eerstvolgende uitgave van Succulenta zult U weer de zaadlijst van het Clichéfonds aantreffen. De 
medewerkers van het Clichéfonds zijn nu druk doende met het tellen van de zaden. In de afgelopen jaren 
worden per jaar tussen de 40.000 en 50.000 zakjes geteld. Dat is zeer veel werk. Alleen het tellen al kost 
tussen de 500 en 1000 uren! En dan is het wel erg deprimerend als de verkopen tegenvallen. Uit de vorige 
lijst werd voor ongeveer f  17.000,-- aan zaden verkocht, hetgeen betekent dat er hoogstens 28.000 zakjes 
verkocht werden.
In het algemeen worden de overgebleven zaden in een nieuwe zaadlijst niet opnieuw aangeboden. Van 
een aantal soorten is bekend dat de kiemkracht afneemt. Van een aantal andere soorten is niets bekend 
omtrent het behoud van de kiemkracht.
Vrijwel alle overgebleven zaden worden vernietigd.
In het juninummer van Succulenta heb ik geprobeerd oorzaken aan te geven voor de teleurstellende ver
koop van zaden in het voorbije seizoen. Op dit schrijven is bij bestuur en ondergetekende een tiental reac
ties binnengekomen. De inhoud varieert nogal.
Uit vele van deze reacties blijkt een positieve houding tegenover het Clichéfonds. Ook wordt waarderend 
gesproken over de kwaliteit van de zaden. Kritiek wordt geleverd op zaadleveranciers, die vele soorten 
opsplitsen naar vindplaats. Na zaaien zou dan toch steeds precies dezelfde plant opgroeien. Natuurlijk is 
een dergelijk opsplitsen alleen van belang voor de echte specialisten en het Clichéfonds heeft niet de 
pretentie dergelijke specialisten te kunnen voorzien van alle specialiteiten die ze wensen. Van één afde
ling werd bericht ontvangen, dat men voortaan de zaadlijst ’n maand later wil uitbrengen dan het Cliché
fonds en dan alleen soorten wil aanbieden die in het aanbod van het Clichéfonds ontbreken tegen onge
veer dezelfde prijzen als het Clichéfonds. Voor het Clichéfonds is dit een uiterst positieve reactie, waar
van navolging zou worden toegejuicht.
Iemand oogst jaarlijks kleine porties zaden van één geslacht. Deze porties, zelden groter dan 100 zaden 
per soort, zijn te klein voor het Clichéfonds. De liefhebber acht deze zaden te waardevol voor gemengd 
zaad en wil ze daarom in een eigen zaadlijst aanbieden. Gevraagd wordt of het Clichéfonds dit onjuist 
vindt. Het antwoord is natuurlijk nee, al is het alleen maar omdat ieder lid in deze kan doen wat hij wil. 
Het lijkt me trouwens niet nadelig voor het Clichéfonds, wanneer op deze wijze enkele porties van één 
geslacht in omloop wordt gebracht. Men zou dit kunnen beschouwen als een zaadlijst voor specialisten. 
Nadeel ontstaat wanneer soorten in de lijst worden opgenomen die grotendeels ook door het Clichéfonds 
worden geleverd.
Voorts wordt de suggestie gedaan om de zaden voortaan te verzenden in hardkartonnen doosjes i.p.v. in 
Airkraft enveloppen. Waarschijnlijk zijn deze doosjes veel duurder dan de Airkraft enveloppen. Bovendien 
is het Clichéfonds ervan overtuigd dat onder de noppenfolie van de Airkraft envelop de zaden zeker vol
doende tegen mechanische beschadiging beschermd zijn. In de sporadisch voorkomende klachten over 
beschadiging van zaden (hoogstens drie per ongeveer 700 bestellingen jaarlijks) pogen we de klager als
nog tevreden te stellen.
Enkele malen wordt gesuggereerd, dat soms de kiemkracht van zaden bij het Clichéfonds kleiner is, dan 
van dezelfde soorten zaden die rechtstreeks besteld zijn bij dezelfde zaadleverancier als die van het Cli
chéfonds. Het Clichéfonds is er van overtuigd dat de zaadleveranciers aan het Clichéfonds dezelfde kwa
liteit leveren als aan hun andere afnemers. Door de vele faktoren waarvan het al dan niet kiemen van za
den afhankelijk is, is het niet mogelijk om uit een willekeurige zaaiproef verregaande conclusies te trek
ken. Jaarlijks komen er verslagen binnen van liefhebbers die met een bepaalde soort een uitstekende kie
ming bereiken, terwijl soms anderen doorgeven dat de betreffende soort in ’t geheel niet kiemt. In een der
gelijk geval is het beste resultaat maatgevend voor de kiemkracht van het zaad. Men kan immers door 
geen enkele kunstgreep niet kiemkrachtige zaden laten kiemen.

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. 070-505648.

CACTUSKWEKERIJ

Special Plants
H. de Vries, Folgeralaan 2B 

Drachten, tel. 05120-20699 
Kas open:

di. t/m vrij. van 10.00-18.00 uur 
zaterdag van 10.00-17.00 uur 

maandag gesloten
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Tenslotte nog de suggestie om de zaadlijst te verfraaien met een aantal foto's. Deze suggestie is alleen al 
om financiële redenen niet uitvoerbaar. De kosten van de zaadlijst overschrijven nu reeds de tweeduizend 
gulden. Bovendien loopt men het risico, dat van de afgebeelde soorten onevenredig veel besteld zou wor
den, zodat de voorraad veel te snel uitgeput zou zijn. De geïnteresseerde liefhebber kan van vele soorten 
afbeeldingen vinden in boeken en tijdschriften.
Tot zover de reacties op mijn ingezonden brief in het juninummer.
Het Clichéfonds wil wel voor het komende seizoen enkele veranderingen uitvoeren die ik U graag nu al wil 
aankondigen.

Veranderingen bij de zaadverzending.
1. in het seizoen 1988-89 zullen de zaden op rekening worden verzonden. U bestelt de zaden die U wilt ont

vangen, al dan niet met opgave van vervangnummers.
Bij Uw bestelling ontvangt U een rekening, die U dan kunt betalen. Voordeel van deze werkwijze is, dat U 
alleen soorten ontvangt die U werkelijk wilt hebben. Een bijkomend voordeel is, dat het Clichéfonds ook 
soorten in de lijst kan opnemen waarvan een geringe voorraad is, omdat we nu niet meer zeer veel onge
vraagde soorten i.p.v. de gevraagde hoeven te zenden. Een nadeel is, dat de kans groter is, dat U enkele 
bestelde soorten niet ontvangt, omdat er maar een kleine voorraad van was.

2. De zaadlijst zal ook worden verspreid onder afdelingen van bevriende verenigingen.
3. Bij iedere bestelling zullen zaaitips gevoegd worden. De bedoeling is niet om U een volledig zaaivoor- 

schrift te geven. Ongetwijfeld heeft ieder zo’n eigen "beste” manier om te zaaien. Wel bevatten deze tips 
enkele richtlijnen omtrent de beste zaaicondities voor de verschillende geslachten.

Het Clichéfonds hoopt met deze maatregelen het bestellen van zaden weer iets aantrekkelijker te maken. In
dien Uw tevredenheid en Uw resultaten bij het zaaien hierdoor toenemen zijn ze nuttig. Tenslotte zullen we 
alles in het werk stellen om de lijst zelf te voorzien van zoveel mogelijk interessante soorten. Of dat gelukt is 
en in hoeverre dat gelukt is kunt U volgende maand in de zaadlijsten lezen.

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

Opgaven voor het december-nummer moeten vóór 
15 november bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 
1, 5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mo
gen per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten 
in deze rubriek. Alleen advertenties de hobby be
treffende worden opgenomen.

Aangeboden: Wegens verhuizing naar C.V. ver
warmd huis ca. 20 Euphorbia’s, ca. 15 Aloë’s en 
Haworthia’s. De planten zijn na 1 jaar C.V. lucht in 
niet al te beste conditie (o.a. wolluis en gestopt 
met groeien). Voor liefhebbers met tijd en koude 
kamer/kas. E. van den Bosch, Kleiweg 271a, 3051 
XN Rotterdam, tel. na 18.00 uur beh. wo. 01864- 
3607.

Te koop: Succulenta jaargangen 1974 t/m lopend 
jaar 1988, compleet per jaargang. Totaalprijs 
f  150,--. F. Disteli, Sellerstraat 30, 6903 XL Zeve
naar, tel. 08360-26474.

Te koop: Zeer goed onderhouden gemengde cac
tusverzameling, ca. 500 planten waaronder enkele 
grotere exemplaren. O.a.: Echinacactus Grusonii, 
(ook var. albispina) ferocactussen, melocactussen 
met cephalium, agaves enz. Graag alles in één 
koop. N. Geldhof, Tenakkerdreef 74B, 8500 Kort
rijk. B„ tel. 056-222939.

Te koop: Wegens dubbele levering het boek "The 
Cactus Primer” van Gibson en Nobel, tegen fac- 
tuurprijs (f 50,94) + ev. porto. J. van Alten, Adr. 
van Ostadehof 16, 5753 CP Deurne, tel. 04930- 
11807.

Te koop: Grote doornloze Grusoni’s. Voor informa
tie O. Zeitler, v.d. Broekstraat 1, 2523 XH ’s- 
Gravenhage, tel. na 18.00 uur 070-948598.

Te koop: Succulenta jaargang 1982 en 1983 in 
kunstleren band, en het boek van J.M. van den 
Houten uit 1929 over Cactussen en Vetplanten. A. 
Schilp-v.d. Hesselaar, Wilhelminastraat 15, 9431 
BA Westerbork, tel. 05933-31995.

Te koop: Gaskachel met losse themostaat f 65,--. 
Mevr. C. Overkempe, Wielingenstraat 1, 7417 CN 
Deventer.

Te koop: Notocactuszaad en zaailingen. Lijst uit
sluitend schriftelijk aan te vragen door een gefran
keerde, aan Uzelf geadresseerde envelop, te stu
ren naar R. Doek, St. Vincentiusstraat 7, 5981 VK 
Panningen L.
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Gevraagd: A) Cactusliteratuur en periodieken. Op
gave graag schriftelijk met titel, jaar uitgifte en 
prijs. Eventueel ruilen met het boekje F. Süpplie: 
” Het eerste Nederlandse epiphytische cactus- 
boek”  of C. Knebel "Phyllocactus”  (engels). B) 
Stekken en/of zaailingen van soorten uit de 
geslachten Opuntia en Notocactus. Eventueel rui
len met andere cactussoorten is altijd mogelijk. C) 
mensen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van 
een "stuifmeelbank” en liefhebbers die geïnteres
seerd zijn in het opzetten van een zaadruiling. C) 
liefhebbers van epiphytische cactussen. Epiphyl- 
lum hybriden, Hoya's, Tillandsia’s en Dichidia’s 
die tegen een onkostenvergoeding deel willen ne
men aan de Werkgroep Epiphyptische Planten (On
kostenvergoeding is voor het maken van het 
nieuwsblad). Aangeboden: A) Stekken van epiphy
tische cactussen en Epiphyllum hybriden waar
onder vele zeldzaamheden. B) Goede kopie van de 
plantenlijst van Theresa Monmonnier, specialiteit 
Epiphyllum hybriden, uit 1941. C) Stekken van de 
gele lidcactus, Schlumbergera ” Gold Charm” . 
Frank Süpplie, Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN 
Roermond. Tel.: 04750-19389, na 20.00 uur.

Te ruil of te koop aangeboden: Cactus (Cactus- 
weelde): 1979/1-10, 1, 1980/1-12 (2x), 1981/1-12, 1, 2, 
1982/1-12, 1983/1-4, 6-8, 1986/1-3, 1987/1, zaadlijst 
1987. Cactus (Bourdoux): 1981/1-6, 1982/1-6, 1983/1- 
6, 1984/1-6, 6. Cactus (A.P.S.A.): 1986/3-6, 1987/1, 2, 
6. Succulentes (A.I.A.P.S.): 1986/3, 4, 1987/1, 2, 4. 
Leuchtenbergia: 1981/1-11, 1982/1-10, 9, 1983/1-12, 
1984/1-11, 1985/1, 1986/10. Cactusweelde-Antwer- 
pen: 1979/1-3, 1980/1, 1981/9, 10, 1, 2, 1982/5-12, 1- 
3, 1983/4-11, sept.-dec., 1984/jan.-dec., 1985/jan.- 
aug., nov.-dec., 1986/jan., febr., okt.-dec., 1987/jan.- 
juni. N.C.S.J. (N.C.S.S.): 1975/1, 3, 4, 1977/4, 1979/1, 
1981/4, index, 1982/index. Literaturschau Kakteen: 
Inhaltsverzeichnis 1977-78, 1979. K.u.a.S,: inhoud 
1968. De Herdt: zaadlijst 1969. Köhres: Samenliste 
1986. Uhlich: Pflanzenliste 1987/88. Pizzetti M., 
Handboek van cactussen en vetplanten. Helmond/ 
Helmond-Hasselt/Heideland, 1978, 175 p. Zelf zoek 
ik o.a.: Succulenten: vóór 1970, K.u.a.S.: vóór 1974. 
Succulenten 1977/2, Cactusweelde-Antwerpen, 
1980/8 blz. 52-60. Cactusvrienden: vóór 1977, en 
nog veel anders. Diederik Van den Abbeele, Putse- 
steenweg 60, B-2820 Bonheiden, België.
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HOBBY KWEKERIJ "ROERMOND”
Weg langs het kerkhof 1, 6045 AN Roermond 

In de wintermaanden gesloten. 

Prijslijst geïl. f  7,50, gironr. 889563.
In het voorjaar enorme uitbreiding 
verkoopkas, ideaal voor excursies.

Wij geven graag informatie hierover.

DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken

WIJ BIEDEN AAN:
—  een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

—  veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

—  zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus
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Bloemen meerdere, staande in een kroon rondom het ingezonken groei- 
punt van de plant, klokvormig, 5-6,5 cm lang en even breed bij volle ope- 
ning. Pericarpel omgekeerd konisch, circa 1,5 cm lang en 0,6 cm diame
ter aan de basis tot zelfs 0,8 cm bovenaan, olijfgroen, met circa 6 stompe 
schubben met rozekleurige tot doorschijnende rand. Perianth spiraalvor
mig, de buitenste bladeren dik, kort, olijfkleurig met doorschijnende rand; 
de middenste perianthbladeren wit met centrale roze nervatuur, vormen 
een overgang naar de binnenste bladeren, die lancetvormig zijn, 4 cm lang 
en 0,8 cm breed, fijn, sneeuwwit, op het einde in een driehoekige tip uitlo
pend. De ovariumholte cylindrisch-spoelvormig, ongeveer 3 mm diameter 
en 1 2 mm lang, met de zaadstrengen los verdeeld over de wanden, elk 
met 4-8 eicellen Stijl cylindrisch, circa 2,5 cm lang en 2 mm diameter, 
wit of iets groenachtig. Stempel 10-15 lobben, circa 10 mm lang, helder 
geel, papilleus. Meeldraden talrijk, in één enkele spiraalvormige serie, inge
plant vanaf circa 1,5 mm boven de bodem van de bloembuis tot de basis 
van de tepalen, 1-1,5 cm lang Helmknopjes basaal verankerd, geel, recht
hoekig, 0,8 mm breed en 1,5 mm lang. Nektarkamer op de bodem van 
de bloembuis, circa 1,5 mm hoog, roodachtig.
Vrucht bolvormig tot licht omgekeerd konisch, 1-2 cm diameter en 1-2,5 
cm lang, fel rosé, opensplijtend door een longitudinale scheur, met zachte 
witte zaadstrengen. Zaden afgeknot bolvormig (langs een zijde afgevlakt), 
circa 1-2 mm breed en lang met matte zwarte zaadhuid, onregelmatig be
dekt met een dun kastanjebruin korstje (overeenkomend met niet stevig 
vasthangende cuticula). Transversaal hilum, elliptisch tot ruitvormig (vol
gens de zaadklassifikatie van B. Schütz overeenkomend met het onder
geslacht Ovatisemineum, sektie Ovatiseminae; volgens de klassifikatie van 
Buxbaum behorend tot de serie Baldiana).
Afkomstig van Buenos Aires: Distrikt Tornquist, Siërra de la Ventana, heu
vels die de "Valle de las Vertientes" omringen. Zeer zeldzaam. Niet be
kend van andere plaatsen. Komt samen voor met de variëteit ventanicola. 
Andere begeleidende cactussen: Notocactus submammulosus (Lem.) 
Backbg., Wigginsia sessiliflora (Mackie.) Porter, Cereus aethiops Haw. en 
Opuntia pampeana Speg.
Ikonografie: Britton & Rosé, The Cactaceae 3: 164, fig. 1 77 (1920). 
Bestudeerd materiaal: Buenos Aires, Distrikt Tornquist: Siërra de la Venta
na, heuvels achter de Estancia las Vertientes, 30-12-1981, leg. R. Kies- 
ling 3356 (neotypus varietatis, SI).
var. ventanicola (Speg.) nov. comb. -Echinocactus gibbosus D.C. var. 
ventanicola Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 1 1 (3,2):7, 1 903 - Echi
nocactus ottonis Speg., Contrib. Flora Siërra Ventana: 27, 1 896 (non Link 
et Otto, 1827) - Echinocactus gibbosus var. nobilis K. Sch., Gesamtbe- 
schreibung: 408, 1898.
Verschilt van dé var. platense door het groter aantal doornen: 9-1 4 radiale 
doornen, verdeeld in 3-6 laterale paren en één naar beneden gerichte 
doorn, zelden een andere naar boven gerichte, minder ontwikkelde doorn. 
Middendoornen opgericht, 1-5, weinig ontwikkeld bij jonge planten, tot 
2,5 cm lang bij volwassen planten.
Relatief algemeen voorkomend in de rotsachtige terreinen van de meest 
open en hoge delen van de heuvels van de Siërra de la Ventana (Distrikten 
Tornquist en Saavedra, provincie Buenos Aires).
Ikonografie: Backeberg, Die Cactaceae 3:1 753-55, fig. 1 683-1 686; 
1 959. Britton en Rosé, The Cactaceae 3 :157, fig. 166; 1920. Cabrera 
en Fabris, in Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires 4 :285, fig. 86; 1 965.
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Bestudeerd materiaal: Buenos Aires, distrikt Tornquist, Siërra de la Venta- 
na; L. Parodi XI-1 932 (BA 6300); A. Castellanos XII-1 936 (BA 1 9227); 
A.L. Cabrera 4694, 7561, 7563 (LP); A.L. Cabrera 1 9621, met H.A. 
Fabris en A. Sagastegui, 19-XI-1 968, Abra de la Ventana, witte bloem 
(neotypus varietatis, LP).

Opmerkingen: Deze soort is verwant aan G. gibbosum (D.C.) Pfeiff., waar
van zij verschilt door haar bolvormige olijfgroene of iets paarse lichaam, 
door haar dunnere bedoorning (en door de aanwezigheid van middendoor- 
nen bij de var. ventanicola), door het feit dat een aantal bloemen tegelijk 
verschijnt (ze vormen een kroon rondom de schedel), door haar kortere re
ceptaculum en door haar bijna bolvormige rozerode vruchten. Bij G. gibbo
sum (zoals door mij opgevat) is het plantelichaam in het algemeen afgeplat, 
grijsachtig - of iets paarsachtig wanneer sterk blootgesteld aan de zon -met 
heel dikke priemvormige doornen, de radiale doornen in een kleiner aantal 
en de middendoornen meestal afwezig; andere kenmerken zijn solitaire bloe
men met een langere ovariële zone en zijn omgekeerd konische, grote vruch
ten, die berijpt zijn en olijfgroen van kleur.
Hoewel de twee variëteiten goed te onderscheiden kenmerken bezitten, is 
de toegekende rang (van variëteit) terecht wegens het samen voorkomen. Ik 
moet eveneens wijzen op het bestaan van intermediaire vormen op de type- 
vindplaats van de soort.

Tot zover de vertaling van het artikel van R. Kiesling.

Literatuur
1. W. Haage in KuaS, 1 967 : 1 69 en 21 2.
2. Spegazzini in Contrib. al Estudio de la Flora de la Siërra de la Ventana 28 (1896).
3. Schumann in Gesamtbeschreibung der Kakteen, 406  (1898).
4. Spegazzini in An. Mus. Nac. Buenos Aires 3(ll):7  (1903).
5. Spegazzini in Cact. Plat. Tent. (An. Mus. Nac. Buenos Aires 1 1(3,4) : 504 (1905)).
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7. Backeberg in Die Cactaceae 111:1 71 2 (1 959).
8. Krainz, Die Kakteen, 1.VII. 1974.
9. U. Eggli in KuaS, 1 983 :1 93.

10. R. Kiesling, Darwiniana 24, 1-4 (1982) 437 -44 2 .

Kouterstraat 41, B 8 1 5 8  Houthulst

Interessante literatuur vo o r de Eu p h o rb ia -lie fh e b be r (I)

ROB C.H.M. OUDEJANS

Flora of Tropical East Africa (editor R.M. Polhill)
Euphorbiaceae (part 1): A.R(adcliffe)-Smith p. 1-407 (gepubliceerd 30 .xi.1987) 
Euphorbiaceae (part 2): Susan Carter & A.R(adcliffe)-Smith p. 409-459 (gepubliceerd 
21 .iv.1988)
A.A. Balkema, Postbus 1675, 3000  BR Rotterdam, Giro 2779202, Ned. Midd. Bank Rotter
dam 69 ,52 .62 .904 .
Prijs part 1: f  8 5 ,— (Bfrs 1 700), part 2 f  6 0 ,— (Bfrs 1 200). Geen portokosten bij vooruit
betaling.

Eindelijk zijn de zo lang verwachte delen over de Euphorbiaceae van deze belangrijke Flora ver
schenen. De wolfsmelkachtigen vormen met ongeveer 300 genera en 5000 soorten een van 
de grootste plantenfamilies. Hoewel het aantal echte succulente soorten natuurlijk maar een 
beperkt deel van de familie omvat, komen in Oost-Afrika relatief zeer veel soorten voor die voor
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de succulentenliefhebber belangrijk zijn. Vooral de laatste jaren zijn met name uit dit gebied ve
le nieuwe soorten beschreven, maar ook is er door systematisch onderzoek en via diverse ex
pedities veel meer bekend geworden over de verspreiding en de natuurlijke groeiwijze, waar
door vele namen als synoniemen van reeds beschreven soorten konden worden vastgesteld. 
Vele soorten waren nl. slechts op gebrekkige wijze in herbaria vertegenwoordigd; .vooral door 
het succulent zijn heeft herbariummateriaal immers een totaal ander uiterlijk dan de levende 
plant.
De Flora van Tropisch Oost-Afrika omvat de landen Tanzania, Kenya en Uganda. Uit dit gebied 
worden 7 7 genera en ongeveer 51 0 soorten in beide delen beschreven. De beschrijvingen zijn 
meestal zeer uitgebreid, maar natuurlijk strikt botanisch van karakter. Afmetingen, "b loem "- 
kleur, groeiwijze, habitat etc. worden alle zeer uitvoerig vermeld. De verspreiding wordt zeer 
gedetailleerd opgegeven en indien de soorten ook buiten het gebied van de Flora voorkomen, 
wordt hiervan een globale opgave gegeven.
Deel 1 omvat vooral soorten welke niet-succulent zijn. Van de genera welke voor de succulen
tenliefhebber interessant zijn kunnen genoemd worden Jatropha (22 soorten) en MUdbraedia 
(2 soorten). Van de overige genera zullen nog diverse soorten interessant blijken te zijn, niet 
echt succulent maar bijv. laagblijvend en met een knol of dikke wortelstronk. Vooral het genus 
Phyllanthus (52 soorten) bevat enkele van dergelijke vormen.
Deel 2 bevat o.a. de tribus Euphorbiaeae met de volgende (deels) succulente genera Euphor
bia (1 60 soorten), Elaeophorbia (1 soort), Synadenium (9 soorten), Monadenium (39 soor
ten) en Pedilanthus (1 soort).
Het geslacht Euphorbia is een van de grootste plantengeslachten (meer dan 2000 soorten, 
waarvan ongeveer 700 succulent). In deze Flora wordt een onderverdeling in subgenera aan
gehouden, hoewel er ook auteurs zijn die sommige van deze subgenera tot genus hebben ver
heven.
Subgenus Chamaesyce (22 soorten) omvat vooral eenjarige kruidachtige soorten. Voor ons 
zijn alleen Euphorbia zambesiana Bentham en E. rivae Pax van belang door het bezit van een 
grote wortelknol.
Subgenus Poinsettia (2 soorten) bevat alleen twee ingevoerde soorten.
Subgenus Esu/a (1 1 soorten). Voor ons is waarschijnlijk alleen van belang E. daviesii E.A. 
Bruce met een houtige wortelstok.
Subgenus Eremophyton (12 soorten) omvat vooral eenjarigen. Alleen E. longituberculosa 
Boissier is van belang.
Subgenus Trichadenia (11 soorten) omvat succulente soorten, soms tot boomachtige afmetin
gen.
Subgenus Lyciopsis (1 1 soorten) omvat houtige soorten, weinig succulent, maar worden wel 
aangetroffen in succulentenverzamelingen (bijv. E. scheffleri Pax, E. cuneata Vahl en E. espi
nosa Pax).
Subgenus Tirucaiii (4 soorten), succulente bomen of struiken met "potlood"-achtige takken. 
Subgenus Euphorbia (86 soorten) omvat een zeer vormenrijk succulent subgenus.
Subgenus Lacanthis (1 soort): E. brunellii Chiovenda, een interessante kleine geofyt.

Bij een nadere bestudering van de verspreiding van vele soorten valt op dat een zeer groot per
centage een zeer beperkte verspreiding vertoont, soms zelfs maar van één berg of heuvel be
kend is. Soms is een soort slechts eenmaal verzameld en toch bevindt zich door voortkweken 
materiaal in vele verzamelingen (bijv. E. baioensis Carter en E. taruensis Carter). De Flora zal 
voor vele Euphorbia-liefhebbers diverse nieuwe namen te zien geven, hoewel geen nieuwbe- 
schrijvingen voorkomen. Alle nieuwe soorten zijn in de afgelopen jaren reeds beschreven, voor
al in het Kew Bulletin. Voor een volledig overzicht van de Oost-Afrikaanse succulente Euphor- 
biaceae is deze Flora (vooral deel 2) onmisbaar. De opgenomen figuren (1 08 paginagrote met 
vele deelfiguren) zijn als lijntekening uitgevoerd. Voor kleurenafbeeldingen moet dan ook naar 
de delen van het Euphorbia Journal worden verwezen.
Na het verschijnen van de besproken Flora kijken we al weer met spanning uit naar de delen 
over Euphorbiaceae van de Flora's van de omliggende gebieden, vooral met de zoveel interes
sante soorten (welke bijna voor de succulentenliefhebber geschapen lijken te zijn) uit Ethiopië 
en Somalië.

Van Konijnenburglaan 12, 3925  XB Scherpenzeel Gld.
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De Stapelieae van Israël (I)

P.V. BRUYNS

Ik bevond mij in april 1 986 in de gelukkige omstandigheid, Israël te bezoe
ken, nadat een droge winter gevolgd was door zware voorjaarsregens. Dit 
ongewone weer had een rijke bloei van de lokale Stapelieae tot gevolg ge
had. Op een aantal plaatsen heb ik deze planten kunnen observeren en er 
een rijke selectie van kunnen verzamelen. Hierbij werd vooral de extreme 
variabiliteit van de Israëlische vorm van Caralluma europaea duidelijk (een 
verschijnsel dat ook bij de Spaanse vormen van deze soort is waargeno
men, Bruyns 1 987) en die er de oorzaak van is dat een aanzienlijk aantal 
synoniemen voor dit taxo werd opgesteld. Dit artikel beoogt deze waar
genomen verschillen nader toe te lichten en in beeld te brengen.

Er komen twee soorten van de Stapelieae voor in Israël: Caralluma sinaica 
(Decne) Berger en C. europaea var. judaica M. Zohary (Bruyns 1 987).

1 Caralluma sinaica, langs de kust van de 
Dode Zee ten noorden van En Gedi. Groot 
exemplaar (45 cm diameter) tussen erg 
ontbladerde struiken. Let op de toe
gespitste stammen en de vrucht.

2 C. sinaica, bloemen verzameld op de hier
boven genoemde vindplaats, Bruyns 
2484 (K).
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3 Caralluma europaea var. judaica, vorm 
met kleine bloemen van Nablus, Samaria, 
Bruyns 2479 (K).

4 C. europaea, Givat Ram, Jeruzalem, 
Bruyns 24 75 (KI. Let op de zwarte coro
na.

5 C. europaea, van dezelfde vindplaats als 
nummer 4. De corona is hier lichter van 
kleur, het was op dit verschil dat C. nege- 
vensis M. Zohary was gebaseerd.

6 C. europaea, Berg Scopus, Jeruzalem, 
Bruyns 24 76 (K). De brede strepen op de 
corolla, zoals bij deze plant, treft men 
meestal aan op de meer zuidelijk gevon
den planten, (voorplaat)

7 Caralluma europaea op de standplaats; 
kolossale plant, bijna 3 m lang groeiend 
op grote klippen van dolomiet. De dichte 
kleine struikjes aan de linkerkant zijn Sar- 
copoterium spinosum (RosaceaeI en de 
lelie-achtige planten daarboven zijn .As
phodelus sp.
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Caralluma sinaica is een plant met een Arabische verspreiding waarvan wij 
nu weten dat hij wijdverspreid voorkomt in Israël rond de Dode Zee, in 
Egypte op het schiereiland van Sinai, in Saudi-Arabië en, met twee vermel
de vondsten, in Noord-Jemen. In Israël vindt men de plant voornamelijk in 
de noordelijke arm van de Grote Rift Vallei, groeiend op de heetste plaatsen 
van het land, veelal omstreeks of beneden zeeniveau in het bekken van de 
Dode Zee. Ondanks de grote afmeting van sommige exemplaren, kan de 
plant gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Dit is waarschijnlijk de 
verklaring voor het feit dat hij pas in 1 936 in Israël ontdekt werd. De soort 
werd echter voor het eerst door Pierre Aucher-Eloy verzameld in april of 
mei 1831 in de bergen van het schiereiland van Sinai (Aucher-Eloy, 
1 843).
In Saudi-Arabië zijn door Collenette (1985) zowel planten met roze als met 
gele bloemen waargenomen. Zo'n variatie in kleur heb ik in Israël niet ge
zien (daar hebben de meeste bloemen een bleke grijs-gele tot bruine kleur), 
hoewel er een populatie van meer dan 1 4 planten werd doorzocht. Geringe 
verschillen in kleur, iets meer grijsachtig in sommige gevallen, en in de af
metingen van de corolla werden wel gevonden. De corolla-lobben zijn veel 
breder en korter dan die van de planten die meer in in het zuiden voorko
men; in het bijzonder die van Noord-Jemen hebben smallere corolla-lobben 
en het materiaal uit Saudi-Arabië ligt wat dit betreft hier tussen in. Er blijft 
geen logische basis over om C. sinaica var. baradii af te zonderen van var. 
sinaica zodat zij is gereduceerd tot een synoniem.

(slot volgt)

Het geslacht Epiphyllum  (II)

FRANK SÜPPLIE

Epiphyllum cartagense (Web.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Plerb. 1 6: 256. 
1 9 1 3 .

Synoniemen:
Phyllocactus cartagensis Weber, Buil. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 462. 1 902. 
Phyllocactus cartagensis refractus Weber, Buil. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 
462. 1 902.
Phyllocactus cartagensis robustus Weber, Monatschr. Kakteenk. 1 5: 1 80. 
1 905.

Beschrijving:
Afzonderlijke takken tot 3 m lang, 4-5 cm breed; takken ingesneden. De 
bloembuis is 1 0-1 5 cm lang, roodachtig en heeft enkele afstaande schub
ben. De sepalen zijn rosé tot geelachtig. De 5-7 cm lange petalen zijn wit. De 
helmdraden zijn wit. De stijl is purper tot wit. De stempellobben zijn geel. De 
langwerpige vrucht is 7-8 cm lang en 3 cm in doorsnede, rood van buiten en 
wit van binnen.
Groeiplaats:
Bij Cartago, Costa Rica, op 1 400 m hoogte.
Opmerkingen:
Deze soort is erg variabel zowel in grootte van de bloem als in de takvorm.
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Epiphyllum caudatum  (Vaupel) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 256. 
1 9 1 3 .

Synoniem:
Phyllocactus caudatus Vaupel, Monatsschr. Kakteenk. 23: 116. 1913.

Beschrijving:
Oude takken rond en dun; zijtakken lancetvormig, vaak rond aan de basis, 
1 5-20 cm lang, golvend. De bloem is wit; petalen en sepalen zijn ongeveer 
5 cm lang. De bloembuis is ongeveer 7 cm lang. Het overgrote deel van de 
bloembuis en het ovarium zijn kaal.
Groeiplaats:
Comaltepec, Oaxaca, Mexico.

Epiphyllum cauiorhizum  (Lem.) G. Don in Loudon Encycl. PI. ed. 3: 
1380. 1855.
Synoniem:
Phyllocactus caulorrhizus Lemaire, Jard. Fleur. 1 : Misc. 6. 1851.
Beschrijving:
Lancetvormige takken, krachtig, bruingroen van kleur, ingekerfd. Areolen 
hebben wat vilt en dragen enige doorntjes. De bloem is tot 25 cm lang, de 
sepalen zijn geel en de petalen wit overgaand in geel.
Groeiplaats:
Honduras.
Opmerkingen:
De soort werd door Britton & Rosé als identiek beschouwd met Epiphyllum  
crenatum. E. cauiorhizum is volgens Schumann een nachtbloeier en kan der
halve niet synoniem zijn met E. crenatum, want deze bloeit enkele dagen, zo
wel 's nachts als overdag.

Epiphyllum costaricense (Web.) Br.&R., Contr. U.S. Nat. Herb. 1 6: 256. 
1 9 1 3 .
Synoniem:
Phyllocactus costaricensis Web., Buil. Mus. Hist. Nat. Paris 8: 463. 1 902.

Beschrijving:
Hoofdtakken tot 3 m lang en meer, basis rolrond met een cylindrische dwars
doorsnede verdeeld in 5-6 ribben met aan de basis ongeveer 20-50 witte of 
geelwitte haren die circa 1 cm lang zijn. Na ongeveer 1 0 cm gaan de takken 
over in een afgeplatte vorm, 9 tot 1 2,5 cm breed. Zijtakken gaan na onge
veer 5 cm over in de afgeplatte vorm. De bloembuis is bezet met enkele 
schubben. De bloemdoorsnede is ongeveer 22 cm. De buitenste petalen zijn 
5-1 1 cm lang en 5 tot 1 5 mm breed; de binnenste petalen zijn 9-1 0 cm lang 
en 2-4,5 cm breed. De meeldraden zijn 7-9 cm lang. De stempel bestaat uit 
1 6 of 1 7 witte lobben. De vrucht is 8-9 cm lang en 6-7 cm diameter, rood. 
De zaden zijn omgekeerd eivormig, zwart, 3-3,5 mm lang en 2-2,5 mm 
breed.
Groeiplaats:
In Costa Rica op verschillende plaatsen, o.a. bij La Marina en vlakbij Chiriqui 
Lagoon in Panama.

Opmerkingen:
Deze soort wordt door sommigen gezien als een synoniem van E. macropte- 
rum  ( = Marniera m acropterum ). M. macropterum heeft echter een behaard 
ovarium in tegenstelling tot E. costaricense, waarvan het ovarium kaal is. M.
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Kimnach stelt E. costaricense synoniem aan E. thomasianum. E. thomasia- 
num wordt door anderen weer tot Marniera'macropterum gerekend. Zo zijn 
we de cirkel weer rond.
Hier moet nog wel opgemerkt worden dat Myron Kimnach in zijn Epiphyllum  
thomasianum  var. costaricense een verkeerd synoniem heeft opgenomen 
en wel E. macrocarpum  van Backeberg, Die Cactaceae 2; 754, 1 959. Bac- 
keberg vermeldt duidelijk dat de soorten niet identiek zijn wat M. Kimnach in 
zijn artikel wel suggereert.

Epiphyllum 
c renatum 
(bloem)

Epiphyllum crenatum (Lindley) G. Don in Loudon, Encycl. PI. ed. 3.
1 378. 1 855.
Synoniemen:
Cereus crenatus Lindley in Edwards's Bot. Reg. 30: pl. 31. 1 844. 
Phyllocactus crenatus Lemaire, Hort. Univ. 6: 87. 1 845.

Beschrijving:
Oude takken verhoutend en rond, takken blauwgroen van kleur; vaak ver
schijnen aan het groeipunt wortelpunten. De takken worden maximaal 2-3 
cm breed, rechtop groeiend. Ronde inkervingen. Areolen aan de basis heb
ben vaak doornbundeltjes en borstelharen. De bloem van deze soort wordt 
vrij groot, crèmekleurig tot groengeel. De bloembuis is 1 0-1 2 cm lang, dun 
en heeft lineaire, tot 3 cm lange schubben. De petalen kunnen tot 6 cm lang 
worden. De stuifmeeldraden zijn geel. De stijl is wit en de stempellobben zijn 
tot 2 cm lang.
Groeiplaats:
Honduras en Guatemala.
Opmerkingen:
Deze in 1 844 beschreven soort wijkt van de andere soorten af door de bloei- 
wijze. Ze kan verscheidene dagen aanhouden waardoor er niet van een 
nachtbloeier kan worden gesproken. De soort werd vanwege deze eigen
schap veel gebruikt voor hybridisaties.

Weg langs het Kerkhof 1, 6045 AN Roermond (wordt vervolgd)
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TIJDSCHRIFTEN

The Journal of the Mammillaria Society, jaargang 27 (1987)
Nr. 1. R. Stanley bericht over de voedingsbehoeften en de noodzakelijke pH-waarden bij de 
kweek van cactussen. J. Pilbeam bespreekt een viertal Mammillaria's. P. Nance bericht over 
een Mammillaria afkomstig van San Lorenzo Apam.
Nr. 2. P.S. Forster geeft een overzicht van de recente publicaties over Mammillaria en aanver
wante geslachten. J. Pilbeam vraagt zich af wat nu de echte Mammillaria rhodantha is en geeft 
daarbij een viertal foto's van M. pringlei, M. rhodantha x pringlei, M. auriceps en M. calacan- 
tha.
Nr. 3. Over in de winter bloeiende Mammillaria's bericht P. Lewis. G. Bower bericht over zijn 
kweekervaringen met Mammillaria's. Een tweetal kleine bijdragen over Mammillaria's van J. Pil
beam en J. Hughes. Het gebruikelijke viertal foto's stellen voor: M. pettersonii, M. pilcayensis, 
M. plumosa en M. nunezii P. Nance schrijft over M. fuscohamata.
Nr. 4. S. Woolcock vertelt hoe hij enige Mammillaria-juweeltjes, uit zaad van Uhlig afkomstig, 
met succes had opgekweekt: het zijn alle R-nummers. F. Wakefield geeft aanvullend commen
taar op zijn artikel over compost. Een viertal Thelo's wordt besproken door J. Pilbeam, te weten 
Thelocactus bico/or var bolansis. Th. hastifer, Th. leucanthus en Th. hexaedrophorus Mam
millaria's die niet zo goed tieren (bij de schrijver) worden door W. Tjaden behandeld. P. Nance 
geeft een aantal notities over de zaadverspreiding anno 1 984. Tenslotte brengt J. Hughes deel II 
van zijn artikel over voedingsstoffen en pH voor cactussen.
Nr. 5. S. Woolcock behandelt uitvoerig het systeem voor het geslacht Mammillaria dat Reppen- 
hagen onlangs in zijn nieuwe boek het licht deed zien; het zal de aandachtige lezer zonder meer 
duidelijk zijn dat Reppenhagen een typische "sp litter" is. In zijn gebruikelijke rubriek behandelt J. 
Pilbeam een viertal Mammillaria-soorten, t.w  M. neopalmeri, M. pilispina, M. pilcayensis en 
M. nejapensis W. Maddams geeft een bespreking van Reppenhagens boek, dat nu a.h.w. in 
"concurrentie" ligt met Hunts review. Daarom voelde een lezer van dit tijdschrift, aldus de cor- 
respondentierubriek, zich geroepen om Lau nu te vragen ook eens met een systeemindeling voor 
het geslacht Mammillaria te gaan komen!
Nr. 6. R. Holt opent met een uitvoerig commentaar-artikel aan het adres van ene John, waar
mee J. Pilbeam is bedoeld. Een viertal Mammillaria's wordt in woord en beeld behandeld en wel 
M. schumannii, M. sphacelata, M. sheldonii en M. swinglei. S. Woolcock vertrouwt zijn cul- 
tuurervaringen met diverse Mammillaria's toe aan het papier.

Theo N eute lings

Piante Grasse, jaargang 7 (1987)
Nr. 1 Meregalli besluit zijn beschouwing van de soorten uit de Mazanense-groep van het 
geslacht Gymnocalycium, een volledige vertaling in het Engels is tevens afgedrukt. Een zeer uit
gebreid artikel van de hand van Gallo gaat in op de noodzakelijke genetische variabiliteit binnen 
plantenpopulaties. Frachey en Sleiter zetten de techniek van het zaaien uiteen. Carotenuto geeft 
een overzicht van de alkaloïden aangetroffen in Lophophora wiHiamsii. Plantportretten worden 
gegeven van Eridcactus schumannianus, Brachystelma pygmaeum, Brasilicactus haselbergii 
en Titanopsis calcarea.
Nr. 2 De Costanzo's geven een overzicht van de geslachten Sempervivum en Jovibarba met bij 
elke soort een korte beschrijving. Haworthia truncata in al zijn vormen komt aan bod in het arti
kel van Mangani. Sacchi stelt Cryptocereus anthonyanus voor. Plantportretten van Mammilla
ria candida, Strombocactus disciformis, Discocactus horstii en Chamaecereus silvestrii 
Kroenlein geeft een verslag van zijn reis door Noordwest-Argentinië. Tavella start met een serie 
over de Echinocactanae in USA en Mexico. Sleiter bespreekt Tavaresia barkleyi.
Nr. 3. Tavella bespreekt in de tweede aflevering van zijn serie soorten uit het geslacht Ariocar- 
pus Ambrozy geeft zijn cultuurervaringen met hoogsucculente Mesems. Varese en Pasquini be
schouwen dierlijke parasieten van cactussen. De plantportretten zijn van Bolivicereus samaipa- 
tanus, Mammillaria heyderi, Echinocereus viereckii en Gymnocalycium denudatum Solli 
bespreekt een aantal succulenten uit Kenia. Sacchi stelt Acanthorhipsalis monacantha voor. 
Nr. 4. Op de voorkant een afbeelding van Thelocactus lophothele. Malospiriti stelt Raphionac- 
me galpinii voor. Costanzo geeft enige informatie over enkele Echeveria's In de derde afleve
ring van de serie over Noordamerikaanse Echinocactanae gaat Tavella verder met het geslacht 
Ariocarpus. Mosco is bij Reppenhagen geweest en gaat in op enkele van zijn planten. Sacchi 
gaat in op Bowiea volubilis en haar cultuur. Di Primio heeft het gebruik van polystyreen bakken 
ontdekt en bericht daarover. Sacchi geeft een overzicht van de Ceropegia's van de Canarische 
Eilanden. In de serie plantportretten deze keer Mammillaria guelzowiana, Discocactus albispi- 
nus, Huernia zebrina en Trichodiadema densum. Sleiter legt uitvoerig uit hoe de Latijnse na
men van onze planten uitgesproken dienen te worden. Sacchi bespreekt Pfeiffera ianthothele 
Biancheri belicht Testudinaria elephantipes Mangani is op de tentoonstelling in Manchester ge
weest en bericht daar zeer uitvoerig over.
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Leuchtenbergia, jaargang 8 (1987)
Nr. 1 Liekens opent dit nummer met een artikeltje over Turbinicarpus krainzianus Gruwez be
licht Bowiea volubilis Uit Groei en Bloei is een opstel over Jatropha hastata overgenomen. Lie
kens bespreekt Normanbokea valdeziana Gestart wordt met een artikel over de plantentuin van 
Gent. Liekens gaat in op de fysiologie van (Fero)cactussen.
Nr. 2 Liekens stelt Gymnocalycium leeanum voor. Claes sluit zijn artikel over de plantentuin van 
Gent af. Liekens gaat in op zaad en zaaien. Hofkens bespreekt de bouw van een cactuszaad.. 
Janssen stelt Crassula teres voor.
Nr. 3 Liekens bespreekt Lobivia simplex, vervolgt zijn serie over Ferocactussen en schrijft over 
onderstammen. Heyselberghs beziet openluchtcultuur en Hofkens gaat in op substraten.
Nr. 4 Het landelijke proefnummer (zie Cactus).
Nr. 5 In vertaling wordt de nieuwbeschrijving van Anacampseros lubbersii gegeven. Liekens 
belicht de (uiterlijke) kenmerken van Ferocactussen Apart gaat hij nog in op de ecologie van Fe- 
ro's. Een uitgebreid artikel zonder auteursvermelding gaat over de gebieden op aarde waar suc
culenten groeien.
Nr. 6 Hofkens opent met een artikeltje over Dolichothele longimamma Liekens geeft bijzonder
heden over Thelocactussen. Heyselberghs behandelt het vermeerderen van succulente planten. 
Senecio scaposus is het onderwerp van een artikel van Gruwez. Het laatste artikel belicht de 
cactustuin van Monaco.
Nr. 7-8 Liekens stelt Nopalxochia phyllantoides voor. Het vermeerderen van Jovibarba heuffe- 
lii wordt uitgelegd door Springael. Vereist houdt zich in zijn artikel bezig met wormen en wor- 
menmest. Gruwez weet veel te vertellen over luizen en hun bestrijding.
Nr. 9 Liekens gaat in op de taxonomie van Lobivia Janssen geeft gegevens over cactussen als 
voedsel. Als vervolg op de tuin van Monaco is nu aan de beurt "Les Cedres". Vereist belicht 
openluchtcultuur. Liekens sluit af met een stukje over Hamatocactus hamatacanthus 
Nr. 10 Liekens beschrijft Wilcoxia albiflora Vereist vervolgt zijn artikel over openluchtcultuur. 
De serie over tuinen in Zuid-Frankrijk wordt afgesloten. Korte artikelen gaan over Roseocactus 
fissuratus, Adromischus, Anacampseros, Monanthes en Fenestraria
Nr. 11 Hoodia bainii is het onderwerp van het artikel van Liekens. Van dezelfde auteur zijn ook 
de artikeltjes over Echinocereus salm-dyckianus, Copiapoa's en Mammillaria wrightii Hof
kens geeft tips voor het oogsten en schoonmaken van zaden.
Nr. 12 Het gehele nummer is gewijd aan lidcactussen: Zygocactus, Schlumbergera, Rhipsalis 
en Rhipsalidopsis.

Grusonia, jaargang 27 (1987)
Nr. 1 Vandecaveye geeft een beknopt overzicht van het geslacht Lithops, uitvoeriger behandelt 
hij de cultuur van deze planten. Fonteyne vervolgt zijn Afamm/7/ana-overzicht. Keirse beschouwt 
scherp zand en steenwol als cultuursubstraat.
Nr. 2 Vandecaveye gaat in op de goede overwinteringsomstandigheden voor onze planten. Keir
se geeft een overzicht van voedingsstoffen voor hydrocultuur. Crombez start met een serie over 
het geslacht Gymnocalycium
Nr. 3 In zijn serie over Gymno's geeft Crombez een stuk historie. Fonteyne is toe aan deel 9 van 
zijn Mammillaria-overzicht. Keirse belicht de voordelen van de ionenwisselaar Lewatite. Leyre 
geeft het jaarverslag van de werkgroep Gymnovriend. Houthoofd beschrijft zijn zaairesultaten. 
Nr. 4 Keirse beschouwt de huidige liefhebberij-situatie in België. Fonteyne is toe aan deel 1 0 
over Mammillaria Vandecaveye bespreekt Rhipsalis
Nr. 5 Vandecaveye gaat in op zuilcactussen. Keirse is toe aan deel 6 over hydrocultuur.
Nr. 6 Vandecaveye gaat in op de activiteiten in de zomer en vooral op de dan te nemen voorzor
gen. Fonteyne vervolgt zijn Mammillaria-serie. Bestuiving is het onderwerp dat Houthoofd be
handelt.
Nr. 7-8 Keirse geeft resultaten van zaaiproeven op verschillende substraten. Vandecaveye 
bespreekt een aantal aspecten van Sempervivum
Nr. 9 Keirse rondt zijn serie over hydrocultuur af. Fonteyne vervolgt zijn Mammillaria-overzicht 
volgens Hunt.
Nr. 10 Keirse gaat in op de heilzame werking van de Opuntia vijg. Fraiiea is het onderwerp dat 
Vandecaveye behandelt. Houthoofd start een serie over plantenbescherming (tegen natuurlijke 
invloeden, niet tegen de menselijke roof).
Nr. 11 Vandecaveye gaat in op de verzorging in de winter. Houthoofd beëindigt zijn artikel over 
bestrijdingsmiddelen.
Nr. 12 Een artikel handelt over het enten van Parodia-zaailingen. Crombez geeft informatie over 
personen in onze hobby die overleden in een jaar eindigend op een " 7 " .

Astrophytum, jaargang 4 (1987)
Nr. 1 Maes stelt het geslacht Tavaresia voor. Myriam schenkt aandacht aan Lithops. Ingegaan 
wordt op het warmte-effect van een muurkas.
Nr. 2 Maes bespreekt Mammillaria theresae Plovie gaat in op het hoe en waarom van het zaai
en.
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Nr. 3 Maes belicht Mammillaria zeilmanniana Plovie rond zijn artikel over het zaaien af.
Nr. 4 Deze keer heeft Maes Mammillaria carmenae in 't vizier. Plovie beantwoordt een aantal 
vragen n.a.v. zijn artikel over het zaaien.
Nr. 5 Wittesaele schenkt aandacht aan Gymnocactus Myriam prijst Echinopsis aan als on
derstam.
Nr. 6 Maes bespreekt Sulcorebutia canigueralii
Nr. 7 Rebutia krainziana is het onderwerp van het artikel van Maes. Wittesaele bespreekt Rei- 
cheocactus pseudoreicheanus
Nr. 8 Delabarre geeft de volledige statuten van de eerste Belgische cactusvereniging, de 
"Vetplanten-club" in Antwerpen, uit 1887.
Nr. 9 Maes bespreekt Ceropegia haygarthii en Ortegocactus macdougallii
Nr. 10 Maes bespreekt Echinocactus grusonii Myriam belicht enkele fysiologische kanten van
cactussen.
Nr. 11 Maes bespreekt Zygocactus truncatus en Wittesaele Pelecyphora aselliformis Van 
den Kerckhove laat zijn beginnersperiode de revue passeren.

Islaya, jaargang 5 (1987)
Nr. 1 -
Nr. 2 Van Hoofstadt stelt Haworthia margaritifera voor en Liekens Gymnocalycium cardenasi- 
anum en Neochilenia occulta
Nr. 3 Vandecaveye gaat in op het geslacht Echinofossulocactus Bauwens geeft een uitvoerig 
verslag van de lezing van Delanghe over Rebutia en Aylostera Süpplie bespreekt Eccremocac- 
tus bradei
Nr. 4 Het landelijke proefnummer (zie bij Cactus).
Nr. 5 Van vele Mexicaanse bolcactusgeslachten worden enkele gegevens vermeld.
Nr. 6 Süpplie bespreekt Epiphyllum oxypetalum  en in een tweede artikel gaat hij in op het 
geslacht Rhipsalis
Nr. 7 Liekens geeft een snelcursus fotograferen van cactussen.
Nr. 8 Van Hoofstadt gaat in op Haworthia margaritifera Caerels geeft praktische tips. Fontey- 
ne wijdt twee pagina's aan Cephalocereus senilis
Nr. 9 De afgedrukte artikelen gaan over Echinocactus grusonii, Oreocereus en speciaal O. cel- 
sianus en Turbinicarpus krainzianus
Nr. 10 Fonteyne behandelt aspecten van het geslacht Copiapoa Van Hoofstadt bespreekt
Opuntia clavarioides
Nr. 11 Op basis van de lezing van de heer Beukelaers "De vier jaargetijden" wordt de verzor
ging van onze cactussen het jaar door belicht.

Cactussen en Vetplanten, jaargang 4, 1987
Nr. 1 Van Hoofstadt opent het nummer met een uitvoerig artikel over kamercultuur. Lemaire 
stelt Submatucana madisoniorum voor. Van Hoofstadt geeft de (vertaalde, oorspronkelijke) be
schrijving van Eriocereus jusbertii alsmede zijn verzorging. Vereycken breekt een lans voor hy
briden. Vereycken en Van Hoofstadt vervolgen het verslag van hun reis door Mexico in 1 983. 
Nr. 2 Het landelijke proefnummer (zie Cactus).
Nr. 3 Van Hoofstadt en Vereycken leveren deel 9 van hun reisverslag. Liekens en Van Hoofstadt 
zetten het klassificatiesysteem van het plantenrijk uiteen. Fourie maakt een tocht door het 
geslacht Euphorbia Leclercq-Mostinckx beschrijft het leven van schildluizen en begint aan een 
artikel over de algemene fysiologie van succulenten.
Nr. 4 Het reisverslag is toe aan deel 1 0. Vereycken geeft "ten huize van Jaap Molendijk". Het 
artikel over de algeme fysiologie van succulenten wordt voortgezet. In de serie over Quaqua 
worden beschreven Q. incarnata ssp. incarnata var. tentaculata, Q. incarnata ssp. aurea en 
Q. framesii.
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Phyllo-sofie
P. VAN VEEN

Mag ik met u, geachte lezer(es) nog eens teruggaan naar mei 1 986? Ik be
gon toen in deze rubriek te schrijven over een onderwerp, dat samengevat 
werd in de mooie term "interne propaganda". Zulks geschiedde in overleg 
met onze toenmalige voorzitter, Herman Koningsveld, die samen met het 
toen zitting hebbende bestuur van oordeel was, dat naast een naar buiten 
gerichte propaganda voor Succulenta de noodzaak aanwezig was, de on
derlinge band tussen de leden te verstevigen. Dit was o.m. gebleken uit een 
enquête, die in 1 985 onder de leden was gehouden. Eén van de mogelijk
heden om dit contact te intensiveren, was het belichten van de veelzijdige 
facetten van ons verenigingsleven. Als men niet op de hoogte is van het 
bestaan van een diatheek of een bibliotheek, is het moeilijk om er gebruik 
van te maken. Alle bijzondere instellingen worden weliswaar maandelijks 
vermeld in het gele middengedeelte van ons tijdschrift, doch dat wordt maar 
zelden gelezen! Bovendien zijn wij er ook steeds van overtuigd geweest, dat 
de band tussen de leden door de inschakeling van de afdelingen verstevigd 
kan worden, hetgeen over en weer leidt tot een meer intensief beleven van 
onze hobby. Via de grootste landelijke band, die wij bezitten, nl. ons maand
blad, is dit niet voldoende te realiseren, niet omdat er wat op ons tijdschrift 
aan te merken zou zijn, doch het persoonlijke contact is nu eenmaal niet te 
vervangen.
Kort en goed: de bovengeschetste overwegingen waren voor mij aanleiding, 
diverse onderwerpen, die naar mijn mening voor onze hobby van belang 
zijn, op schrift te stellen. Naar ons oordeel zou dit bevorderlijk zijn voor de 
goede contacten in onze vereniging "Succulenta". Of ik hierin ben 
geslaagd, weet ik niet, dat kunt u beter beoordelen. De meest belangrijke 
aspecten van het afdelingsgebeuren heb ik de revue laten passeren en ik 
hoop, dat mede door mijn overdenkingen een aantal verspreide leden de 
weg gevonden heeft naar een in de nabijheid gevestigde afdeling, zodat de 
interne propaganda niet heeft gefaald.
Natuurlijk zijn er nog diverse onderwerpen, die een nadere bespreking meer 
dan waard zijn, doch ik meen, dat ik met mijn artikelenserie de belangrijkste 
thema's heb doorgenomen, zodat het thans — bij de jaarwisseling — het 
juiste moment is om mijn phyllosofietjes te beëindigen. Ik wil dit niet doen 
zonder het bestuur dank te zeggen voor de plaats en ruimte, die in ons or
gaan voor mijn krabbels werd ingeruimd en voor de vrijheid, die men mij 
heeft gelaten om de verschillende behandelde onderwerpen te belichten. 
Gaarne verklaar ik mij overigens bereid, te eniger tijd mijn palavers — even
tueel in gewijzigde vorm — voort te zetten wanneer het bestuur van mening 
is, dat het belang van Succulenta hiermede gediend is. Rest mij tenslotte 
nog u, geachte lezer, mijn beste wensen voor het komende jaar en de opvol
gende jaren te doen toekomen!

B estuur en Redactie w ensen  U 
prettige feestdagen  

en een
voorspoedig 1989
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Mesembryanthemaceae (LX)

FRANS NOLTEE EN ARIE DE GRAAF

92. Ophthalmophyllum Dinter et Schwantes
(afgeleid van het Grieks ophthalmos = oog en phyllon = blad)

Van de ultra-succulente Mesems is Ophthalmophyllum, naast Lithops en 
Conophytum wel het meest verbreid bij de liefhebbers. In vrijwel iedere ge
mengde verzameling komt men plantjes van dit geslacht tegen.
Het uiterlijk van de plantjes vertoont gelijkenis zowel met die uit het 
geslacht Lithops, als met die uit Conophytum. De plantelichamen, gevormd 
door twee rechtopstaande bladeren, die voor het grootste deel zijn samen
gegroeid, zijn conisch tot langgerekt van vorm. De spleten, gevormd tus
sen de toppen der bladeren, zijn gapend en doorlopend langs een klein deel 
der zijkant, of beperkt tot een kleine spieetvormige opening op de top van 
het plantelichaam. Alle toppen zijn voorzien van lichtdoorlatende venster
tjes, variërend van een aantal vlekken tot één, de gehele topoppervlakte 
beslaand venster. In de natuur bevinden de plantelichamen zich nagenoeg 
geheel in de grond; alleen de top met de venstertjes steekt boven de opper
vlakte uit. Assimilatie vindt plaats binnenin het plantelichaam, met behulp 
van licht dat via de vensters binnendringt.
Op de lange duur vertakken de planten zich aan de basis en vormen zo
doende veelkoppige groepjes.
Evenals bij Lithops en Conophytum het geval is, vormen zich tijdens de 
rustperiode nieuwe bladeren binnenin de oude lichaampjes. De oude blad- 
paren verschrompelen en verdrogen tot een dun, droog vlies. Aan het be
gin van de vegetatieperiode barsten deze vliezen open en verschijnen de 
nieuwe bladparen; meestal als een enkel paar, doch soms als dubbel paar. 
De plant heeft zich dan vertakt.
De vegetatie- en rustperiode zijn ongeveer gelijk aan die van Lithops, zodat 
beide geslachten goed naast elkaar gekweekt kunnen worden. Ophthal
mophyllum is echter iets later en de groeitijd loopt ook wat langer door. De 
bloeitijd valt in de late zomer tot in de herfst. De bloemkleuren zijn wit, ro
ze, lilarood met alle schakeringen daartussen.
Vermeerdering kan het beste door zaaien gebeuren, alhoewel stekken van 
gescheurde planten ook wel mogelijk is. Zaaien gaat zeer voorspoedig; het 
zaad is zeer fijn, maar heel kiemkrachtig. Indien vroeg in de lente gezaaid 
wordt, kunnen de zaailingen in augustus al goed verspeend worden en 
hebben zij nog voldoende tijd om nog wat te groeien voordat de rustperio
de aanbreekt.
Als u zelf soortecht zaad wilt winnen, dient u er rekening mee te houden 
dat Ophthalmophyllums gemakkelijk hybridiseren. Het is daarom raadzaam 
planten van dezelfde soort nauwkeurig onderling te bestuiven met bijvoor
beeld een wattenstokje en dit hulpmiddeltje alleen voor één bepaalde soort 
te gebruiken. Met andere woorden: gebruik steeds een nieuw stokje als u 
een andere soort wilt bestuiven. Bij gelukte bestuiving, dus bevruchting, 
volgt de vorming van de kleine vruchten die geoogst kunnen worden als ze 
volledig gedroogd zijn. Het verwijderen van de zaadjes uit de zaaddozen is 
alleen goed mogelijk via de zogenaamde watermethode. De zaaddozen 
worden daartoe, per soort apart, in een bakje met water gelegd, zodat de 
dozen zich onder invloed van het vocht kunnen openen. De zaden vallen er 
niet gemakkelijk uit. Ook zwellen vele dozen slecht op. Men moet ze een
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Oph thalmoph yllum 
friedrichiae

Foto's 
A. de Graaf

Oph thalmoph yllum 
friedrichiae

beetje helpen. Dit kan door eerst de oude bloemresten te verwijderen, 
voordat de capsules in het water gaan. Voorts door voorzichtig de zaaddo
zen iets open te knijpen. De hokdeksels blijven vrij stevig op de hokken zit
ten. Ook hier helpt licht knijpen. Speciaal geldt dit voor O. dinteri en O. 
longum
In de natuur zullen de oude bloemresten wel door de wind en door opstui
vend zand van de vruchten verwijderd worden, voordat er regen op terecht 
komt. Bloemresten verhinderen het toetreden van water tot de capsules. Zij 
moeten het in de natuur kennelijk hebben van met kracht neerslaande regen
druppels.
Als men met een platte pincet de geopende zaaddoos tegen de wand van 
het bakje drukt, hoort men de hokken openknappen. Een wolk van vele za
den ziet men in het water naar beneden dwarrelen. Na het afschenken van 
het water uit het bakje en het verwijderen van de resten van de capsules, 
moeten de zaden goed gedroogd worden door ze uit te spreiden op een stuk 
krant of ander zacht papier. Na droging opbergen in een luciferdoosje tot de 
volgende zaaitijd. Niet vergeten de naam op of in het doosje te vermelden. 
Het geslacht omvat ongeveer 20 soorten, waarvan de belangrijkste zijn. O. 
caroli, plantelichaam purperbruin, bloem wit, 35 mm ©; O. dinteri, donker-
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Opophytum aquosum 
naar een afbeelding 
in Herre, The Genera 
of the Mesembryanthemaceae

Tekening: A. de Graaf

groen tot koperkleurig, bloem lilarood, 30 mm ©; O. friedrichiae, de be
kendste, aanvankelijk groen, later donker koperrood, volledig venster, bloem 
wit tot rozeachtig wit, 20 mm ©; O. longum, grijsgroen, bloem witachtig ro
ze, 2 5 mm ©; O. praesectum (syn. O. jacobsenianum), groen, bloem lila- 
roze, 30 mm ©; O. schlechteri, groen toe vleeskleurig, bloem wit, 2 5 mm 
©; O. verrucosum, roodbruin, bloem schitterend wit, 30 mm ©.
In de verzamelingen komen twee namen voor waarvan de ware identiteit 
moeilijk te achterhalen is. De ene is O. 'namiense' en de andere O. species 
Bushmanland De planten onder deze namen zijn volkomen identiek, zowel 
wat het uiterlijk van het plantelichaam, als wat de bloemkleur en -grootte be
treft. In de literatuur is heel weinig te vinden over deze namen. Alleen in het 
tijdschrift van de voormalige Engelse vereniging ''African Succulent Plant 
Society”  heeft D.E. Watling eens vermeld dat hij een plantje in zijn verzame
ling had onder de naam O. 'namiense' en ook een nieuwe soort onder de 
naam 'spec. Bushmanland', zonder evenwel erbij te vermelden of beide na
men betrekking hadden op hetzelfde plantje. Wat de namen dus precies 
voorstellen is moeilijk te zeggen. Dat neemt echter niet weg dat het bijzon
der rijkbloeiende planten zijn. De bloemkleur is lila-roze; het plantelichaam is 
voor Ophthalmophyllums vrij klein, lichtgroen met een donkergroen, groot 
venster, omringd door — eveneens donkergroene — stippen. Een juweel! 
Het natuurlijke verspreidingsgebied van het geslacht omvat een vrij grote 
streek in het noordwesten van de Kaapprovincie en een deel van zuidelijk 
Namibië.
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93. Opophytum N.E. Brown
(afgeleid van het Grieks opo = sap en phyton = plant)

Het onderhavige geslacht vermelden we slechts volledigheidshalve. Voor 
Mesem-liefhebbers zijn geslachten van één-jarige planten, zoals Opophy
tum er een is, van weinig belang en waarde.
Het zijn fors uitgroeiende planten met dikvlezige bladeren die heel veel 
vocht bevatten. De bloemen zijn ongeveer 2 cm in diameter en wit tot 
roze-achtig van kleur. Ze bevatten enorm veel staminodiën (meeldraden 
zonder helmknop).
Er zijn 7 soorten beschreven en het enige bijzondere aan dit geslacht is het 
verspreidingsgebied in de natuur. Er komen namelijk soorten van voor in 
het noordwestelijke deel van de Kaapprovincie, doch ook in Angola, Egyp
te, de westelijke Sahara en in de Hoorn van Afrika.

Rotterdamseweg 88, 3332 AKZwijndrecht (WOrdt V6TVOIQd )
Finlandplein 5, 3244 AE Nieuwe Tonge

Zaaitips

J.A. SCHRAETS

De beste zaairesultaten bereikt u door de juiste omstandigheden te kiezen. 
Belangrijke omstandigheden betreffen het licht, de temperatuur, de vochtig
heid, de aarde, de ouderdom van het zaad enz. Iedere soort stelt z'n eigen 
eisen. Het kan daarom nut hebben de soorten naar gelijke omstandigheden 
te sorteren en soorten met ongeveer gelijke behoeften samen te zaaien.

a. Licht is voor alle planten belangrijk dus ook voor zaailingen. Voor het kie
men van succulentenzaad is licht van ondergeschikt belang. De meeste 
zaailingen van cactussen en vetplanten hebben veel licht nodig. Wanneer 
zaailingen te weinig licht krijgen groeien ze lang uit, worden spichtig en 
vallen om, waardoor ze eerder wegsmeulen. Als de zaailingen teveel licht 
krijgen wordt de epidermis rood. Er zijn echter ook soorten waarvan de 
zaailingen al van zichzelf rood gekleurd zijn. Bij teveel licht kunt u afscher
men bijv. met een laken of met papier.

b. Temperatuur is zeer belangrijk voor de kieming van zaden. Zaden kiemen 
slechts als de temperatuur binnen bepaalde grenzen ligt. Soms kunt u de 
beste kiemtemperatuur zelf min of meer inschatten. Planten die in de zo
mer groeien zoals b.v. Ferocactus kiemen het beste bij hogere temperatu
ren, terwijl 's winters groeiende planten als b.v. Mitrophyllum het beste 
bij lagere temperaturen kiemen. Schommelingen in de temperatuur wer
ken positief op de kieming. U benadert de natuurlijke omstandigheden 
door de temperatuur overdag wat hoger te laten worden dan 's nachts. 
Bekend is dat Parodia's het beste kiemen bij lage temperaturen (15- 
20°C) en Lithops bij ca. 20°C. Vele soorten kiemen goed bij ongeveer 
25 °C.

c. Vocht is voor de kieming ook zeer belangrijk, omdat water door het zaad 
moet worden opgenomen om kieming mogelijk te maken. Het is af te ra
den veel chemische middelen te gebruiken, omdat deze de kieming veelal 
remmen. Dit geldt ook voor kunstmest. Vaak worden fungiciden gebruikt 
ter voorkoming van schimmels. In Nederland gebruikt men vaak Superol, 
dat bij iedere drogist verkrijgbaar is. Gebruik dan ongeveer één Superolta-
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biet op 0,25 liter water. Bij gebruik van andere fungiciden (bijv. TMTD, 
benlate) verdient het aanbeveling het voorschrift op de verpakking te vol
gen.
De zaden kiemen vrijwel steeds het best in gespannen lucht. De meeste 
Astrophytums en "de andere”  succulenten vereisen direct na het kiemen 
minder vochtige lucht, omdat anders de kans op schimmelvorming erg 
groot is.
Bij soorten die pas na langere tijd kiemen is het onverstandig de zaden 
doorlopend zeer nat te houden. Er is grote kans dat de zaden dan wegrot
ten. Bij dergelijke soorten is het beter de aarde af en toe enigszins te laten 
opdrogen en daarna weer vochtig te maken.

d. Voor het kiemen is de aarde of het substraat waarin de zaden zich bevin
den nauwelijks van belang. Zaden kiemen even goed in een steriel materi
aal zoals watten of steenwol als in aarde.
Voor de zaailing is het substraat wel belangrijk, want de wortels moeten 
er voldoende voedingsstoffen in de juiste verhouding uit op kunnen ne
men. Bij verscheidene substraten als Jiffy-schijven, steenwol en lava ont
breekt deze voeding grotendeels. Na het kiemen moef in ieder geval bij 
dergelijke substraten voeding worden toegevoegd via het water. Een te
veel aan voeding kan overigens weer "verbranding”  van de wortels ver
oorzaken.
Het substraat dient ook voldoende lucht te bevatten. Daarom moet het 
voldoende luchtig zijn.
Vaak wordt het substraat bedekt met een dunne laag zeer fijn grind of 
grof zand. Hierdoor wordt de algvorming verminderd.

e. Zaden verliezen na afloop van tijd hun kiemkracht.
Van een aantal soorten is bekend dat ze hun kiemkracht snel verliezen. 
Na 'n half jaar is de kiemkracht veel geringer of zelfs geheel verdwenen, 
terwijl direct na de oogst vrijwel alle zaden kiemden. Bij deze groep beho
ren soorten uit: Astrophytum, Frailea, Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, 
Sulcorebutia en Euphorbia.
Minder bekend is, dat van een aantal soorten het verse zaad minder 
kiemkrachtig is dan het wat oudere zaad (b.v. éénjarig zaad). Tot deze 
groep behoren de soorten van Discocactus, vele soorten Melocactus en 
sommige Mammillaria's.
Van weer andere soorten is bekend dat ze hun kiemkracht jarenlang be
houden. Bij deze soorten behoren de Mesems en vele Cereus-soorten. 
Het Clichéfonds levert vrijwel uitsluitend zaden afkomstig van de laatste 
oogst. Van z'n leveranciers verwacht het Clichéfonds uitsluitend verse 
zaden te ontvangen. Zaden die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika of Zuid- 
Afrika worden vroeg in het jaar ontvangen, omdat de oogst in december 
of januari plaatsvindt. Dergelijke zaden worden in de diepvries bewaard. 
Voor zover bekend blijft de kiemkracht dan volledig behouden.

Het bovenstaande bevat slechts enkele tips. Van veel soorten zijn de optima
le kiemingsomstandigheden niet bekend. Ook over het behoud van de kiem
kracht van zaden is niet veel bekend. Misschien kan een aantal liefhebbers 
zich verdienstelijk maken door daarover het een en ander uit te zoeken! 
Indien u behoefte hebt aan een volledig zaaivoorschrift, dan kunt u dit vin
den in de meeste goede cactusboeken en vooral in de door Succulenta uit
gegeven "Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en an
dere succulenten” .
Tegelseweg 131, 5 91 2  BD Venlo
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Foto van de schrijfster

Rhipsalidopsis rosea

Door het raam kijk ik naar de west, 
en ik voel mij dan ook opperbest.
Mijn leden zijn rood van de zon en kou, 
maar dat is goed voor jou, zegt de vrouw.
En zij heeft dan ook gelijk.
Want ik bloei ieder jaar zo rijk!
Wanneer ik mijn bloemenpracht zo tooi.
Dan zegt zij zacht, wat ben jij weer mooi!
Dan trillen mijn leden, en pink een traan die zij niet ziet, 
niet van verdriet, o zeker niet!
Dan ben ik blij, want ik weet zij houdt van mij!
Als zij mijn laatste bloempje heeft gekust, 
dan zegt zij: Nu krijg je zes weken rust.
Daarna krijg ik water, want ik moet weer groeien, 
om het volgend jaar weer mooi te bloeien.
Dan denk ik, wat is het toch fijn, 
om een Rhipsalidopsis rosea te zijn.

Mary Hoogvliet
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Turbinicarpus roseiflorus Foto van de schrijver

Bestaat Turbinicarpus roseiflorus Backeberg?

GERHART FRANK

Sedert het begin van de jaren zestig is er een taxon dat de naam Turbinicar
pus roseiflorus draagt. Echter, het is zeker geen Turbinicarpus maar een 
Gymnocactus.
Terug in de geschiedenis: In 1 963 beschreef Backeberg in zijn Descriptio
nes Cactacearum Novarum een taxon, dat hij Turbinicarpus roseiflorus 
noemde. Hij had de planten ontdekt in de cactuskwekerij St. Pie in Asson, 
Frankrijk. De beschrijving was kort en een natuurlijke groeiplaats kon hij niet 
opgeven. De in zijn Kakteenlexikon afgebeelde, bloeiende exemplaren zijn 
jonge planten, die nog niet het typische uiterlijk van volwassen planten heb
ben. Daardoor klopt ook de grootteverhouding tussen lichaam en bloem niet 
helemaal. Vanwege de gladde bedoorning en de habitus vertonen de plan
ten gelijkenis met T. iophophoroides, hetgeen ook Backeberg was opgeval
len.

St. Pie heeft één keer, in het begin der jaren zestig, zaad van T. roseiflorus 
aangeboden. Uit de toen verkregen zaden heb ik één plant tot volwassen
heid kunnen opkweken. Bij de beoordeling van deze plant had ik toen al mijn 
bedenkingen deze plant tot Turbinicarpus te rekenen.
In die tijd ontving ik uit de DDR planten onder dezelfde naam die echter qua 
habitus duidelijk anders waren. Over de juiste herkomst kwam ik niets te we
ten.
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Een van mijn cactusvrienden bezat toentertijd een T. klinkerianus, die een 
vrucht vormde. Hij had de plant niet bestoven maar daarnaast had een bloei
ende Gymnocactus viereckii gestaan. Uit de zaden kiemden inderdaad tus
senvormen, die later met een kleine, donkerrose typische G. viereckii-bloem 
bloeiden.
Het uiterlijk van deze planten vertoonde veel gelijkenis met mijn plant uit 
het St. Pie zaad. Daar bekend was dat Turbinicarpus en Gymnocactus kruis
baar zijn, nam ik toen aan dat T. roseiflorus zo'n hybride was, die misschien 
toevallig bij St. Pie ontstaan was.
In het begin van de jaren zeventig kwam ik in contact met een Franse lief
hebber, die zich vooral interesseerde voor het geslacht Turbinicarpus. Toen 
ik in onze discussies begon over het thema T. roseiflorus, deelde hij mij het 
volgende mee. Hij was al lange tijd zeer goed met St. Pie bevriend en bezat 
natuurlijk ook T. roseiflorus. Over de herkomst had hij van St. Pie informatie 
gekregen: Een St. Pie bekende Franse liefhebber had hem midden der ja
ren vijftig zaden gestuurd die in de natuur in Mexico waren verzameld. Een 
nadere vindplaats was niet meegedeeld. Uit dit zaad kiemden onderling zeer 
uniforme planten. Het waren deze planten die Backeberg gezien heeft bij zijn 
bezoek aan St. Pie. Hij heeft daar foto's gemaakt en met toestemming van 
St. Pie heeft hij ze beschreven.
Daarmee kon eigenlijk vastgesteld worden dat T. roseiflorus geen toevallig 
ontstane hybride was. Ik kreeg van mijn Franse vriend een volgroeid exem
plaar uit de nakweek van St. Pie. Deze is volledig identiek met mijn oude 
plant uit zaad van St. Pie.
Gezien het totale uiterlijk en de bloem is T. roseiflorus van St. Pie een Gym
nocactus en zou daarom beter tot dit geslacht gerekend kunnen worden.
Literatuur:
Frank, G., K.u.a.S. 1975, p. 268 
Frank, G., K.u.a.S. 1979, p. 7

Roseggergasse 65, A 3 4 0 0  Kierting 

Vert.: L. Bercht

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

X Seleniphylchia Suepplie, een nieuw hybridegeslacht

FRANK SÜPPLIE

Een nieuw geslacht voor intergenerische kruisingen tussen planten van de 
geslachten Selenicereus, Epiphyllum en Nopalxochia 
De planten hebben eigenschappen van alle ouders, waarbij de groeiwijze het 
meest die van Epiphyllum benadert. De takken zijn aan de basis min of meer 
rond over een lengte van 5-1 5 cm, daarna overgaand in afgeplatte takken, 
grijsgroen tot groen, afgeplat, heel zelden 3-ribbig, 12-65 mm breed en 
900 mm en meer lang. De areolen zijn dikwijls bezet met kleine borstel- 
haartjes. De bloemen zijn in verhouding klein, maximaal 55 mm in diameter, 
crèmekleurig, openen niet geheel; de petalen hebben een spitse punt. Dag- 
bloeier.
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X Seleniphylchia 'Nelson Mandela' Suepplie

Deze plant is een hybride tussen enerzijds Selenicereus grandiflorus X  
Epiphyllum crenatum en anderzijds Nopalxochia ackermannii X  Nopalxo- 
chia phyllantoides. De takken zijn aan de basis rond over een lengte van 5- 
1 5 cm en de areolen aldaar dragen 2-7, tot 3-5 mm lange doorntjes. Het 
ronde gedeelte gaat over in afgeplatte takdelen; de areolen hiervan zijn 
slechts bezet met 1 -2, tot 9 mm lange, borstelharen. Bloemen klein, crème
kleurig, 55 mm doorsnede, niet geheel opengaand. Het bovenste gedeelte 
van de buitenste sepalen gaat over in rood. Petalen allemaal naar binnen ge
bogen. Stuifmeeldraden 11-35 mm lang, crèmekleurig. Stuifmeel ont
breekt. Stijl 2-4 mm doorsnede, golvende vorm, crèmekleurig; de stempel is 
meerlobbig. De bloemen zijn steriel.

X Seleniphylchia Suepplie genus novum hybridum

Genus novum hybridis intergenericis plantarum generum selenicerei, epiphylli et nopalxochiae. 
Plantis proprietates parentum omnium sunt habitu maxime epiphyllo simili. Rami griseovirides 
ad virides basi plus minusve teretes in longitudinem 5-1 5 cm sunt, deinde transeunt in formam 
applanatam bicostatam, rarissime tricostatam, 1 2-65 mm lati et 900 mm et plus longi. Areo
lae saepius parvis pilis setosis instructae sunt. Flores pro rata parte parvi sunt sectione maxima 
55 mm, cremei, non plene aperiuntur, petalis acumine acuto instructis. Per diem florent.

X Seleniphylchia 'Nelson Mandela' Suepplie
Haec planta ut parentes hybridam Selenicerei grandiflora X Epiphylli crenati et hybridam No
palxochiae ackermannii X Nopalxochiae phyllantoides habet. In basi rami in longitudinem 5-1 5 
cm longis instructae sunt. Pars teres in partem applanatam transit ibique areolae pilis setosis 1- 
2 tantum, ad 9 mm longis instructae sunt. Flores parvi cremei sunt, 55 mm diametientes, non 
plene aperientes; pars suprema sepalorum extremorum in rubrum transit; petala omnia introrsa; 
stamina 11-35 mm longa cremea pollinis grana non habent. Stylus undatus cremeus 2-4 mm 
diametitur et stigmatibus pluribus instructus est. Flores steriles sunt.

Intergenerische kruisingen tussen genoemde ouders waren reeds in 1894 
bekend. Van deze hybriden is helaas niets meer in de verzamelingen aanwe
zig. Heden ten dage bestaat er nog wel een hybride die de drie geslachten
als voorouders zou kunnen hebben, maar deze plant wijkt zo veel af van de 
hier beschreven soort dat hieraan gerede twijfel bestaat.
De hier beschreven plant werd reeds in 1 983 uitgezaaid. De bestuiving was 
zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de meeldraden met 
de helmknoppen en het stuifmeel, voordat ze rijp waren, van de moeder
plant werden verwijderd waarna de bloem werd afgedekt. Toen de bloem 
rijp was, te zien aan het spreiden van de stempellobben, werd het stuifmeel 
van de vaderplant hierop aangebracht en werd de bloem weer afgedekt. Een 
kruisbestuiving door toeval was dus niet mogelijk. De zaailingen groeiden 
voorspoedig en na enkele strenge selectieproeven had slechts één zaailing 
de door mij gewenste goede kenmerken als plant. Deze plant werd opge
kweekt waarbij het opviel dat de plant veel op de moederplant leek. In 1986 
bloeide de plant voor het eerst. De tweede bloei moest worden afgewacht 
maar kwam niet in 1 987 zoals gehoopt. In juni 1 988 bloeide de plant voor 
de tweede keer en kon de officiële beschrijving plaatsvinden. Deze tweede 
bloei is noodzakelijk omdat de eerste bloei door allerlei omstandigheden kan 
afwijken. Het is algemeen bekend dat bladcactussen, zoals ze in de 
volksmond worden genoemd, dit gedrag vertonen.
X Seleniphylchia 'Nelson Mandela' is een gemakkelijke hybride die het 
goed doet op eigen wortel en niet hoeft te worden geënt. In de winter het
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VERENIGINGSNIEUWS DECEMBER 1988
"Succulenta” is het verenigingsorgaan van de Nederlands-Belgische vereniging van cactussen en andere 
vetplanten "Succulenta” .

BESTUUR
Voorzitter: Drs. J. Defesche, Kruislandseweg 20, 4724 SM Wouw.
Vice-voorzitter: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964.
Secretaris: P. Melis, Korenbloemstraat 13, 5409 AX Odiliapeel. Tel.: 04132-72911.
Penningmeester: J. Vrenken, Elandstraat 1, 5408 XC Volkel. Tel.: 04132-72917. Giro-rek.: 680596 t.n.v. Succu
lenta te Volkel, resp. bankrek. 55.32.38.981 bij Algemene Bank Nederland t.n.v. Succulenta te Volkel.
Voor België: rek.nr. 000-11.41.809-22 van de Belgische postgirodienst t.n.v. Succulenta te Volkel.
Alg. Bestuurslid: Mevr.' E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579.
Alg. Bestuurslid: W. Alsemgeest, Stadhouderlaan 3, 3417 TT Montfoort. Tel.: 03484-1083.
Alg. Bestuurslid: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen.

LEDENADMINISTRATIE
Administrateur: M.J. van Eijsden, Postbus 584, 7900 AN Hoogeveen. Inlichtingen over en aanmelding van 
lidmaatschap uitsluitend schriftelijk. Het lidmaatschap kost voor leden in Nederland /  35,--, voor leden in 
België Bfrs. 625 en voor elders wonende leden /  50,-. Inschrijfgeld voor nieuwe leden /  7,50/Bfrs. 135.

LOSSE NUMMERS
Prijs / 5,-. Aan te vragen voor het lopende jaar bij de ledenadministratie, overige jaren bij de secretaris.

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 en B. Zonneveld. 
Verenigingsnieuws: P. Melis. Sluitingsdatum 15e van de maand vóór verschijnen.
Vraag en Aanbod en Advertenties: M. de Bekker, Kraayeven 1, 5386 LH Geffen. Tel.: 04102-1964. Sluitings
datum: 15e van de maand vóór verschijnen.

ADVERTENTIETARIEVEN:
1/16 pag. /  30,-; 1/8 pag. /  55,-; 1/4 pag. f  85,-; 1/2 pag. f  140,-; 1 pag. /  240,-.
Kortingen op aanvraag.

ANDERE BELANGRIJKE ADRESSEN
Buiningfonds: Voor informatie over en verkoop van het Discoboek en "Wat Betekent die Naam” . M. Jamin, 
Jan Oomsstraat 6, 5324 BB Ammerzoden.Tel. 04199-3856.
Het boek Discocactus door A.F.H. Buining. Omvat 224 pag., 60 kleurenfoto’s en 84 z/w foto’s. Nog slechts 
voorradig in Engels en Duits. Prijs op aanvraag.
Het boek "Wat Betekent die Naam” . Verklarend woordenboek van nagenoeg alle voorkomende Latijnse 
cactus- en vetplantennamen. Prijs /  12,50 + /  3,- verzendkosten per stuk.
Bestellen door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 2845908 t.n.v. Succulenta Buiningfonds te 
Ammerzoden onder vermelding van het gewenste artikel.
Clichéfonds: J.A. Schraets, Tegelseweg 131, 5912 BD Venlo.
Diatheek: J. Deckers, Hertogstraat 39, 6441 HA Brunssum. Tel.: 045-272461.
Ruilen zonder Huilen: Mevr. E. van Die-van Wijnen, Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579. 
Bibliotheek: J. Magnin, Ooievaarstraat 13, 3291 XK Strijen. Katalogus a /1 ,50 te bestellen op girorek. 
13.45.616 t.n.v. J. Magnin.

VERKOOP VERENIGINGSARTIKELEN
1. Handleiding voor het verzorgen en kweken van cactussen en andere succulenten, 3e druk 1986. Prijs /  6,- 
per stuk.
2. Bewaarbanden voor het tijdschrift. Een jaargang per band. Prijs /1 6 ,-  per stuk incl. portokosten.
3. Verenigingsspelden in broche-vorm of als steekspeld. Prijs f 4,- per stuk.
4. Ansichtkaarten met afbeeldingen van Succulenten. Prijs per set van 10 kaarten /  2,50.
5. Propaganda-folders.
Bij afname van grotere hoeveelheden gelden kortingen.
Informatie en bestellen bij: Mevr. E. van Die-van Wijnen. Molenweg 56, 6741 KM Lunteren. Tel.: 08388-3579 
of door overschrijven van het juiste bedrag op girorek. 3742400 t.n.v. Succulenta afd. verkoop te Lunteren 
onder vermelding van het gewenste artikel.
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EVENEMENTENKALENDER
8 april 1989
6 t/m 7 mei 1989 

20 mei 1989
7 t/m 14 juni 1989 

10 juni 1989
2 september 1989

ALGEMENE LEDENVERGADERING TE ZWOLLE 
Beurs en tentoonstelling van de afdeling Haarlem.
Goudse Cactusbeurs
Succulentenshow in de botanische tuin ” De Uithof” te Utrecht. 
Nationale beurs voor natuurliefhebbers Afd. Utrecht.
12e Internationale cactus- en vetplantenmarkt te Nijmegen.

AFDELINGSNIEUWS 

Afd. Brabant-België
27 januari : Lezing door Dhr. L. van Kriekinghe over Braziliaanse cactussen.

Plaats: Het Hoge Rijksinstituut voor Tuinbouw, De Bavaylei 118, Vilvoorde. Aanvang 
20.00 uur.

Afd. Dordrecht en omstreken
12 januari : Ledenvergadering 1989.

Plaats: De Christelijke MTS, Professor Waterinklaan 45, Dordrecht. Aanvang: 19.30 
uur.

Afd. Eindhoven
2 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Zaal "De Schalm” , Meiveld 2 te Veldhoven. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Flevozoom
19 december : Afsluiting met jaarvergadering en quiz.

Plaats: Groen van Prinstererschool, Verkeersweg 51, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Gouda en omstreken
19 januari : Jaarvergadering met als aanvulling diavoordracht door ons lid Piet v.d. Laken.

Plaats: ”  ’t Brandpunt” , Turfmarkt 58, Gouda. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. ’s-Gravenhage e.o.
22 december : Feestavond.

Plaats: Grote zaal sporthal "Zuidhaghe” , Melis Stokelaan 1201, Den Haag.

Afd. Hoeksche Waard
12 januari : Jaarvergadering met na de pauze een dialezing over Mamillaria’s.

Plaats: Natuurcentrum bij de Rijkshaven in Numansdorp. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Nijmegen
13 december : Jaarvergadering.

Plaats: Rijksmiddelbare Tuinbouwschool, Energieweg 19, Nijmegen. Aanvang: 20.00 
uur.

Afd. Zaanstreek
6 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Stadskwekerij, Brusselsestraat 10, Zaandam. Aanvang: 20.00 uur.

Afd. Zwolle
26 januari : Jaarvergadering.

Plaats: Dependance van het Centrum voor Tuinbouwonderwijs, Korenbloemweg 1a, 
Zwolle Westenholte. Aanvang: 19.30 uur.

SOUTHWEST SEEDS
CACTUSSEN- EN VETPLANTENZADEN
Schrijf vandaag nog voor gratis zaadlijst

DOUG *  VIVI ROWIAND
200 Spring Rood •  K em pjlon. Bedford •  Ervgtand MJU2-ÖND 

Telephone Bedford (0234) 5B970

Schrijf voor gratis lijst van vers geoogste 
cactus- en vetplantenzaden naar:

ROY YOUNG ,  23 Westland Chase,

West Winch, Kink’s Lynn, Norfolk, PE 33 OQH, 

Engeland.
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DER KAKTEENLADEN
Verzendhandel hobbybenodigdheden

boeken
WIJ BIEDEN AAN:
— een grote sortering hulpmiddelen voor de succulentenverzorging;

— veel boeken over cactussen en andere vetplanten;

— zeer interessante antiquarische boeken en tijdschriften 
over cactussen en andere succulenten.

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

Vraag naar onze 
gratis katalogus

PERSONALIA

In ons overzicht van de afdelingssecretariaten is een vergissing gemaakt met betrekking tot het bestuur 
van de afdeling Voorne Putten en Rozenburg.
Het bestuur van deze afdeling is als volgt samengesteld:
Voorzitter : W. Arnoldus, Nieuweweg 23, 3233 AV Oostvoorne. Tel.: 01815-2797.
Secretaris : M.A. Wagemaker, Duindoornstraat 27, 3222 XD Hellevoetsluis. Tel.: 01883-12357.
Penningmeester : J.A. van Toledo, Naterseweg 4, 3235 KR Tinte. Tel.: 01814-1638.

NIEUWE LEDEN

Ramard Georges, Rue de la Liesse 127, 105 B-7700, 
Mouscron, België.

Eist v.d., Veldonkstr. 206, 105 B-3120, Tremelo, België. 
Jacobs J., Erfstraat 62, 105 B-2860, O.L.V. Waver, België. 
Soedy Bouter, Zeestraat 2M, 2211 XG Noordwijkerhout. 
Laat C.A.A. de, Amsteleindstraat 52, 5345 AX Oss. 
Verbraak-de Wolf Mariet, Van Gilselaan 14, 4702 GK 

Roosendaal.
Cardinaal P., Schonebergerweg 84-A, 3023 ZN Rotterdam. 
Appelman G.A., Horereind 1, 1793 AD De Waal Texel.
Bijl H.W., A. van Buurenplein 4, 7437 XP Bathem.
Breuers Mevr., Kievitstraat 24, 6165 SK Geleen.
Welmers J.C., Hallseweg 113, 6964 AL Hall.
Schoutrop M.J.H., Veldstraat 23, 5931 GX Tegelen.

Schutte C.J., Violierstraat 46-B, 3073 TW Rotterdam.
Dokter D., Vondellaan 162, 9721 LJ Groningen.
Broek T.J. v.d., Westerholm 20, 9635 CC Noordbroek.
Dam A. van, Irenestraat 6, 5754 AK Deurne.
Hofman Mevr., Groene Papagaai 25, 4631 RX Hoogerheide. 
Huisman E., Waalbandijk 196, 6651 KC Druten.
Ubink G.J.R., Mijnsherenweg 20, 1433 AS Kudelstaart. 
Evegaars A.P., Dorpsweg 132, 4655 AM De Heen.
Burgers B., Lisweg 117, 1511 XJ Oostzaan.
Smeenge M., Westdorperstraat 45, 9443 TM Schoonloo. 
Nijeboer T., Bornsestraat 298, 7601 PG Almelo.
Gaal A.J., Delta 15, 8224 EL Lelystad.
Moorsel-Berkens Mevr. P.V., Irenestraat 16, 5754 AK 

Deurne.
Goos Henk, Kruislandsedijk 36, 4651 RD Steenbergen.

VRAAG NU ONZE GRATIS 
ZAADLIJST 1988/1989 AAN! 
HIJ LIGT VOOR U GEREED.

Prettige feestdagen en een goed 
1989 wordt U toegewenst door 

alle medewerkers van
Bloemen- en plantentuin

VAN DONKELAAR
Werkendam Laantje 1 Tel. 01835-1430 Giro 1509830
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SPANJEREIS 1989

Zoals nu al sinds een aantal jaren kan ik bij voldoende deelname, 40 personen, weer een reis naar Blanes 
ondernemen. Op verzoek per slaapbus en indien mogelijk met dezelfde onderneming.
Het programma en de kosten, inclusief excursies, zal vrijwel gelijk zijn aan het vorig jaar. Vertrekdatum 
waarschijnlijk vrijdag 8 september. Terug 16 september.
Inlichtingen bij W. Sterk, Wevestraat 89, 5708 AE Helmond. Tel.: 04920-23903.

J t  VRAAG
EN

^ ^ A A N B O D

Opgaven voor het januari-nummer moeten vóór 15 
december bij de heer M. de Bekker, Kraayeven 1, 
5386 LH Geffen zijn. Leden van Succulenta mogen 
per jaar éénmaal gratis een advertentie zetten in 
deze rubriek. Alleen advertenties de hobby betref
fende worden opgenomen.

Gevraagd: Stekken of planten van Agorophyllum 
(wit) en Echinocereus primolanatus; (met prijs
opgaaf). M. Hoogvliet, Kouwenoordseweg 9, 3224 
AG Hellevoetsluis, tel. 01883-16511 (tussen 17.00 
en 18.00 uur).

Te koop: Wegens omstandigheden unieke cactus
verzameling waaronder verscheidene grote planten 
o.a. Pachucereus, Ferocactus, Ydria columnaris 
enz. Eveneens meerdere Ariocarpussoorten en 
meer bijzondere planten. Alles in zeer goede staat.

Gevraagd: Het boek "Ceropegia, Brachystelma 
and Riocreuxia in South-Africa” geschreven door 
Allen Dyer, uitgave van A.A. Balkeme te Rotter
dam. M. Nauwenhuis, Mr. P.N. Arntzeniusweg 82 1, 
1098 GS Amsterdam.

Gevraagd: Serieuze liefhebber zoekt ongeënte 
zaailingen en/of oudere planten van de volgende 
geslachten: Ariocarpus, Roseocactus, Epithelanta, 
Neogomesia, Obregonia, Wit eventueel volwassen 
exempl. van Roseo c. fissuratus. Rolloydii, Arioc, 
Furfuraceus, Arioc. Retusus, Arioc. trigonus, Arioc 
scapharostrus, Arioc (Roseoc.) Intermedius. Rui
len tegen volwassen planten (ongeënt) van Rose
oc, Kotschoubeyanus doorsnee 4 cm of Roseoc 
fissuratus var. minor doorsnee 3V4 cm (alléén rui
len niet te koop) tevens te koop gevraagd (of even
tueel ruilen): Sulco rebutia’s; op naam of veldnum- 
mer, zoek voornamelijk planten (zaailingen of volw. 
expl.) van Swoboda, Lav, Ritter en Donald, ook gro
tere aantallen. Rebutia torguata en de recente 
soorten, ben zelf in bezit van mooi Rebutia’s om te 
ruilen tevens: Turbincarpus, Klinkerianus en 
Schmiedichianus (eventueel ruilen tegen T. 
schwartzii of T. flaviflorus) alle ongeënt. Verder te 
koop gevraagd conopytums. Aanbiedingen aan 
G.J. Smit, Dr. Berlagelaan 68, 5622 HD Eindhoven. 
Tel.: 040-447628 II.

NIEUWE ZAADLIJST 1988.
PEDIO’S, SCLERO'S EN ANDERE HARDE 

SOORTEN uit N., M., en Z. USA en Canada. 
Vraag de g ra tis  za a d lijs t aan. 
HOCHSTATTER KAKTEENSAMEN 

Postfach 5, 10201, tel. 0621-794675 
6800 Mannheim 51 BRD

Bezoek t ijd e n s  de k e rs tv a k a n tie  onze be fa a m d e
KERSTSHOW

W ij nam en w e e r enke le  s c h itte re n d e  c o lle c t ie s  over, zo d a t w ij U 
naast ve le  o u d e  p la n te n  o o k  jo n g  m a te ria a l (ook op  v e tp la n te n -
geb ied ) kunnen  b ieden .
De sh o w  is te  b e z ic h tig e n  van 08.00 to t  17.30 uur.

CACTUSKWEKERIJ LAKERVELD LEXMOND
T el. 03474-1718 L a k e rv e ld  89

Geopend: z a t. 8-17 u u r, m a a n d a g  t/m  v r ijd a g  a lle e n  n a  te l. a fs p ra a k .
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liefst bij een temperatuur van 1 5°C houden. Vermeerdering van alle culti- 
vars, en zo ook van deze, is alleen mogelijk door middel van stekken. Deze 
worden na het afsnijden maximaal 7 dagen gedroogd waarna ze kunnen 
worden opgepot in een humusarm grondmengsel. Na meestal drie weken 
zijn de stekken beworteld en kunnen ze begoten worden. Na enkele maan
den kunnen we de stek oppotten in een humusrijk substraat dat voor deze 
plant vrij luchtig moet zijn daar ze een grote hekel heeft aan natte voeten. 
X Seleniphylchia 'Nelson Mandela' heeft steriele bloemen. Deze bloemen 
brengen geen stuifmeel voort. Bestuiving met stuifmeel van andere cultivars 
en botanische soorten leverde geen resultaat op. Daar ik dit verschillende 
keren probeerde moet ik hieruit concluderen dat deze plant niet ontvankelijk 
is voor stuifmeel van andere soorten. De stijl heeft een eigenaardige golven
de vorm en is vrij dik. Dit alles is niet van invloed op de mogelijkheid van 
bestuiving daar verschillende proeven werden verricht op verschillende bloe
men.
Zoals al uit de geslachtsnaam X Seleniphylchia blijkt is de geslachtsnaam 
samengesteld uit de geslachtsnamen van de ouders. Ik heb de soort ver
noemd naar Nelson Mandela die voor mij een groot voorbeeld is. Deze man 
zit om zijn strijd tegen onrecht, apartheid en discriminatie al vele jaren achter 
de ijzeren tralies. Daar ik een tegenstander ben van apartheid en discrimina
tie kon ik geen betere naam voor één van mijn hybriden bedenken. De naam 
werd gegeven om deze grote persoonlijkheid te eren.
Herbariummateriaal bevindt zich in het herbarium van de schrijver onder 
nummer F.A.S. 88-005.
Weg langs het kerkhof 1, 6 0 4 5  AN  Roermond

Dank:
Dhr. J. Theunissen wordt bedankt voor het maken van de Latijnse diagnose en voor het kritisch doorzien van de tekst.

W at w eet u van botanische nom enclatuur? (I)

BAREND OVERSTEGEN

Zelfs serieuze en rechtgeaarde plantenliefhebbers, en dat zijn de lezers van 
Succulenta toch allemaal, vragen zich nog wel eens af: "Hoe komen plan
ten aan hun naam, waarom hebben ze vaak meerdere namen en wat is 
dan wel de juiste naam?". Met andere woorden: "Hoe zit het systeem van 
naamgeving, de nomenclatuur, in elkaar en wat zijn de richtlijnen voor het 
geven van een naam aan een plant?". Ook is men niet altijd op de hoogte 
met de betekenis van de meestal Latijnse en Griekse termen die met be
trekking tot de nomenclatuur gebruikt worden.

Laten we ons eens voorstellen dat we tijdens een heerlijke vakantie in 
Mexico of Argentinië een populatie van een ons nog geheel onbekende 
cactussoort vinden. Een wensdroom van ons allen! Het spreekt vanzelf dat 
we eerst deze planten nauwkeurig gaan bestuderen. Als we na een uitput
tende en vergelijkende studie er absoluut van overtuigd zijn dat we met een 
nieuwe soort te maken hebben, gaan we eerst de meest representatieve 
van deze planten zo uitvoerig mogelijk beschrijven en daarna geven we 
haar een naam. In onze beschrijving vermelden we ook eventuele kleine 
verschillen tussen de planten onderling; bij de één is het een doorntje 
meer, bij de ander is de kleur wat anders.

261



De planten die we bestudeerd hebben zullen we op een daarvoor bestemde 
plaats zorgvuldig bewaren, daar waar anderen ze ook nog eens kunnen 
bestuderen. Je weet maar nooit of anderen het wel helemaal met je eens 
zijn. Om één of meer planten voor altijd als bewijsmateriaal te kunnen be
waren moeten ze goed geconserveerd worden.
De plant die na onze nauwkeurige beschrijving nu zorgvuldig bewaard 
wordt, is dan de énige plant waaraan de door ons gegeven nieuwe naam 
voorgoed verbonden is. Daarom moeten we zeer duidelijk in onze beschrij
ving vastleggen dat deze plant dé plant is, het zogenaamde 'type', die van 
ons de naam kreeg. Tenslotte willen we natuurlijk algemeen bekend maken 
dat deze nieuwe plantesoort ontdekt werd, hoe ze eruit ziet, waar ze werd 
gevonden en dat wij het zijn die haar hebben benoemd en beschreven. Dit 
kunnen we doen door middel van een officiële publikatie. Om te voorkomen 
dat het met de nomenclatuur een rommeltje wordt is de juiste wijze van pu
bliceren voor iedereen van het grootste belang. Helaas is het in vele geval
len reeds een chaos. Planten met talloze synoniemen zijn zeker geen zeld
zaamheid.
Het op juiste en geldige wijze publiceren is vakwerk dat we beter aan 
gespecialiseerde botanici kunnen overlaten dan aan 'Doe-het-zelvers'.
De auteur van een nieuwbeschrijving denkt misschien dat zijn naam met 
eer en glorie omkranst wordt, maar de kans op ongenoegen bij de professi
onele botanici is groot, want zij en ook wij zitten later met de puinhoop. 
We dienen er ook rekening mee te houden dat het in- en uitvoeren van 
planten aan zeer strenge bepalingen is gebonden. Toch is het wenselijk en 
zeker leerzaam dat we ons eens met de terminologie en de richtlijnen voor 
nomenclatuur bezig houden.

Het systeem van naamgeving is vastgelegd in de 'International Code of Bo- 
tanical Nomenclature', die zijn oorsprong vindt in de in 1 867 door Alphon- 
se de Candolle voorgestelde 'Lois de la Nomenclature Botanique' en welke 
sindsdien velen malen aangepast, herschreven en verbeterd werd. In 1 988 
of 1 989 komt wederom een nieuwe aangepaste uitgave van de Code uit, 
gebaseerd op het 14e Botanisch Congres dat in 1 987 te Berlijn gehou
den werd. Na het congres te Cambridge in 1 930 werd de Code algemeen 
geaccepteerd, latere uitgaven bevatten voornamelijk aanvullingen en veran
deringen van ondergeschikte aard en betreffen meestal slechts speciale ge
vallen. De Code is een samenstel van beginselen, regels, aanbevelingen en 
voorbeelden. Het beoogt een nauwkeurig en eenvoudig systeem van naam
geving, dat over de gehele wereld ondubbelzinnig toegepast dient te wor
den. Laten we met enkele belangrijke opmerkingen beginnen. Het door 
iedereen correct naleven van de in de Code uiteengezette regels en aanbe
velingen voorkomt in veel gevallen het onnodig creëren van nieuwe maar 
vaak ongeldige namen. Het geven van namen aan planten en groepen van 
planten gebeurt sinds 1930 aan de hand van nomenclatorische typeplan- 
ten, de 'typen'. Dan is er prioriteit van publikatie: bij meer namen voor één 
groep is de oudste 'wettige' naam die op 'geldige' wijze gepubliceerd is de 
enige 'correcte' naam. De nomenclatuurregels maken een verschil tussen 
geldig, wettig en correct. 'Geldig' heeft altijd betrekking op de wijze van 
publiceren van een naam. 'Wettig' is een naam die op geen enkele wijze in 
strijd is met de nomenclatuurregels. 'Correct' is een naam als het de 
oudste wettige naam is. 'Wettig' en 'Correct' slaan slechts op 'geldig' ge
publiceerde namen. Een niet geldig gepubliceerde naam bestaat niet voor 
de nomenclatuur.
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Plantenamen die niet aan de nomenclatuurregels voldoen zijn dus onwettig 
en behoren daarom niet gebruikt te worden. Plantenamen mag men alleen 
veranderen als, na een zeer grondige bestudering van alle feiten, een bete
re en meer volledige kennis verkregen wordt waaruit onomstotelijk blijkt dat 
de plant verkeerd ingedeeld werd, of dat de naam in conflict met de regels 
is.
Voor verruiming van ons inzicht in deze materie zullen we beginnen met 
het definiëren van enkele vaak voorkomende termen:
De taxonomie of systematiek is een wetenschap die zich bezighoudt met 
de complexiteit en de natuurlijke samenhang van organismen. Essentiële 
deelgebieden van de taxonomie zijn achtereenvolgens:

Identificatie - het determineren en onderscheiden
Fytografie - het beschrijven
Nomenclatuur - het benoemen
Classificatie - het indelen en ordenen in taxonomische groepen en 

rangorden, en het verklaren van natuurlijke verwant
schappen.

Het taxon (mv. taxa) is in de taxonomie een systematische eenheid van 
een biologische groep individuen van veronderstelde gelijke afkomst en be
paalde willekeurige rang. In ons geval zijn de individuen planten. Een plant 
wordt beschouwd tot een aantal taxa te behoren. Een bepaalde cactus
soort is een taxon, maar geslachten, families, orden en klassen zijn ook 
taxa, echter van hogere en opklimmende rangorde, rangen genoemd.

De soort (species / sp.; mv. species) is de belangrijkste taxonomische 
eenheid. In systematische zin is het een totaliteit van planten die in alle we
zenlijk belangrijke kenmerken, qua vorm en levensprocessen, onderling en 
met hun nakomelingen voldoende overeenstemmen en zich daardoor dui
delijk van zelfs de meest verwante soorten onderscheidt.

Het geslacht (genus / gen. / g.; mv. genera) is een taxonomische eenheid 
waaronder verscheidene verwante soorten, die een aantal gemeenschap
pelijke kenmerken vertonen en die tevens een geschiedkundige eenheid in 
hun afstamming voorstellen, samengevat worden. Zo vormen alle Mammil- 
laria's één geslacht.
De variëteit (varietas/var./v.; mv. varietates) is een taxonomische een
heid beneden de rang van soort, waarbij één of enige kenmerken verschil
len of afwijken van de andere populaties binnen dezelfde soort, maar die 
echter niet in voldoende mate verschillen om hen de status van een afzon
derlijke soort te geven.

De vorm (forma / fa. / f.; mv. formae) is de laagste taxonomische eenheid 
beneden de rang van soort en variëteit. Aanduiding voor individuele plan
tengroepen, waarbij de kenmerken slechts in zeer geringe mate afwijken en 
die onvoldoende bepalend zijn om een hogere status te rechtvaardigen.

Het synoniem (synonymum / syn.; mv. synonyma; syn = te zamen) is
de wettige of onwettige naam die aan een taxon, dat reeds een volgens de 
internationale nomenclatuurregels wettige benaming had, gegeven werd. 
Als een taxon meer dan één naam heeft, is er toch maar één correcte 
naam: de eerste geldig gepubliceerde. De overige namen zijn synoniemen 
en deze dienen niet gebruikt te worden.
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Het basioniem (basionymum; mv. basionyma; base = basis, grondslag)
is het naamgevend synoniem dat als éérste op geldige wijze gepubliceerd 
werd.

Het homoniem (homonymum; mv. homonyma; homo = gelijk) is een ge
lijkluidende naam die betrekking heeft op een ander taxon van gelijke rang, 
dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld. In dat geval zijn er twee ver
schillende taxa met één en dezelfde naam. De éérste geldig gepubliceerde 
is dan weer de correcte naam; de andere, het homoniem, is onwettig en 
dient verworpen te worden.

Het tautoniem (tautonymum; mv. tautonyma; tauto = hetzelfde) is een
herhaling van exact gelijke betekenissen in verschillende namen. In de no
menclatuur spreken we echter van een tautoniem als de geslachtsnaam in 
het tweede deel van de tweedelige soortnaam exact herhaald wordt. Een 
tautoniem is voor planten niet toegestaan, voor dieren wel. Zo is Mammilla
ria mammillaria een ontoelaatbaar tautoniem.

Het autoniem (autonymum; mv. autonyma; auto = zelf) is een naam die 
volgens de Code automatisch aan een taxon gegeven wordt. Bijvoorbeeld 
als een geslacht voor het eerst beschreven wordt kunnen hieruit automa
tisch de namen van hogere taxa volgen. Zo ontstonden bij de rozen uit het 
geslacht Rosa de stam Roseae, de onderfamilie Rosoideae en de familie 
Rosaceae. Ook bij het opsplitsen van een soort in meerdere variëteiten 
komt dit voor. Na het beschrijven van de variëteit Echinocereus viridiflorus 
var. davisii kreeg de eerder beschreven Echinocereus viridiflorus de status 
van variëteit en werd automatisch Echinocereus viridiflorus var. viridiflorus. 
Deze variëteitsnaam is een autoniem. Hier komen we later nog op terug.

Het geven van een naam aan een taxon en het maken van de beschrijving 
of diagnose voor geldige publikatie wordt gedaan aan de hand van één 
doch liefst meer dan één plant, de typeplanten, of in het kort de 'typen'. 
Enige termen die hierop betrekking hebben zijn;

Een diagnose (diagnosis; mv. diagnoses) is een in het Latijn in de zesde 
naamval (ablativus) geschreven korte opsomming van de typische kenmer
ken van een plant, ten opzichte van andere planten die tot dezelfde groep 
behoren.
De diagnose kan zeer kort zijn en zonodig kunnen alleen de verschillen met 
de soort of groep die veel overeenkomstige kenmerken vertoont, worden 
genoemd.

Een beschrijving (descriptio; mv. descriptiones) is een in het Latijn in de 
eerste naamval (nominativus) geschreven uitgebreide opsomming van alle 
kenmerken van een plant. Het geeft een zo volledig mogelijk beeld van de
ze plant. Alleen bij gelijktijdige beschrijving van alle soorten van één 
geslacht kunnen zonodig de geslachtskenmerken die voor alle soorten gel
den, achterwege gelaten worden. Het besluit Latijn wederom verplicht te 
stellen dateert van 1 januari 1 935.

(wordt vervolgd)

Dr. v.d. Knaap laan 7, 2 2 8 3  CW  Rijswijk
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Aloe sladeniana Pole Evans en een interessante hybride

W.J.M. STERK

Op het eerste gezicht zou Aloë sladeniana een dwergvorm van A. variegata 
kunnen zijn. Het plantje blijft laag; de op doorsnede wat V-vormige blaadjes 
zijn maar 4-5 cm lang. Ze staan in een rozet, dat geen stammetje vormt. Ze 
vormen uitlopers, waardoor het in de natuur polletjes worden. De 
bloemstengel wordt in tegenstelling met die van A. variegata tot wel 50 cm 
hoog en draagt bovenaan een twintigtal vrij kleine, hangende bloemen.
Tot nu toe zijn aan mijn plantjes de bloemen nooit open gekomen. Als de 
bloemstengel 30-40 cm hoog is, verdroogt een stukje in het bovenste deel 
daarvan. De kop met de bloemknoppen gaat dan hangen en verdroogt ook. 
Ik zie dat verschijnsel ook wel eens bij sommige Haworthia's. Vooral bij H. 
tessalata komt het wel eens voor. Merkwaardig genoeg komen beide uit 
hetzelfde gebied, Namibië. De regen valt daar vooral in de winter, wat de 
behandeling hier wat moeilijk maakt. Eigenlijk moeten dergelijke planten in 
de winter water krijgen en in de zomer droog staan. Iedereen zal begrijpen 
dat iets te veel water in de winter het einde van het plantje betekent, terwijl 
totale droogte in het heetst van de zomer hetzelfde resultaat heeft. De bloei 
valt in Namibië in januari en februari. Hier bloeien ze in juni en juli, wat in 
beide gevallen midden zomer betekent, de tijd van de lange dagen. Omdat 
er nooit zaad aangeboden wordt van deze soort, zijn we voor vermeerdering 
aangewezen op de ook niet in grote aantallen verschijnende uitlopers. Ik heb 
ondervonden, dat deze niet te klein van de plant genomen moeten worden. 
Ze moeten in ieder geval al eigen wortels hebben om kans op verdere groei 
te maken. Deze soort zal dan ook zeldzaam blijven in onze verzamelingen. 
Een plantje dat wel wat op A. sladeniana lijkt, kreeg ik in Heidelberg. Het is 
een kruising tussen A. variegata en A. descoingsii.
In tegenstelling met de vorige is het gemakkelijk te kweken. Het vormt on
deraan de plant zijscheuten, wat voor een hybride wel noodzakelijk is om 
vermeerdering mogelijk te maken. Uit zaad zouden immers alleen afwijkende 
planten kunnen komen.
in een pot gekweekt is het aantal zijscheuten niet zo groot, maar uitgeplant 
in de volle grond worden het prachtige pollen. Zoals van een hybride ver
wacht mag worden, heeft de bloem wat van beide ouders. De bloemstengel 
is niet zo kort als bij A. descoingsii, maar korter dan bij A. variegata. De 
bloemen zijn mooi steenrood van kleur. De lange tros zorgt ervoor dat de 
bloei lang duurt. Bovendien komen er soms meer bloemstengels na elkaar. 
Omdat het ook in de schaduw heel goed groeit is het een welkome aanwinst 
als vetplantje voor het raam.

Wevestraat 89, 5708 AE Helmond

Foto: L. Bercht

Aloë sladeniana



Schlumbergera opuntioides (Loefgr. & Dusen) Hunt

FRANK SÜPPLIE

Het geslacht Schlumbergera is bijzonder binnen de familie der Cactaceae. 
Dit geslacht omvat namelijk twee verschillende groeivormen. Ten eerste zijn
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dat de planten met afgeplatte takjes, leden genoemd. Voorbeelden van deze 
planten zijn 5. truncata en de meeste hybriden van het geslacht. De tweede 
groep zijn de planten die op Opuntia's lijken. Tot deze groep van planten be
hoort S. opuntioides. Ze lijken op Opuntia's maar zijn het niet. Een duidelijk 
verschil vinden we in de bouw van de bloem. Deze is zygomorf zoals de 
andere Schlumbergera-soorten. Daarnaast is er ook nog verschil in de bouw 
van de dorens. Deze soort heeft niet de karakteristieke weerhaakdoorn zoals 
de meeste Opuntia's.
S. opuntioides komt uit Brazilië. Dit mooie plantje is uiterst moeilijk in de 
verzorging. Qua moeilijkheid is het te vergelijken met Eccremocactus bradei 
en Strophocactus w ittii. De temperatuur mag in de winter niet zakken be
neden de 20°C daar de plant anders gemakkelijk gaat rotten. Op eigen wor
tel is de kweek uiterst moeilijk en af te raden. Geënt gaat het nog wel maar 
ook dan is ze uiterst gevoelig voor lage temperaturen. In de zomer ver
draagt de plant geen koude, regenachtige dagen. Tijdens zo'n periode moet 
de temperatuur in de kas verhoogd worden tot 20 °C. Absoluut geen zon ge
ven daar de plant zeer snel verbrandt. Regelmatig water geven maar liever 
niet nat houden. Zelf heb ik zo mijn eigen problemen met deze soort. In het 
verleden is de soort regelmatig door liefhebbers ''meegenomen'' zonder dat 
ik dat merkte. Nu staat de plant op een plaats waar vlotte handjes niet bij 
kunnen komen.
S. opuntioides is te vermeerderen door stekken en zaaien. Stekken kunnen 
we het beste heel voorzichtig afsnijden en 1 4 dagen laten drogen. Beter is 
het de kleine takjes direct te enten op een goede entstam. Zaaien is ook mo
gelijk daar het een botanische soort betreft. Het nadeel is echter dat er tot op 
heden nog geen zaden zijn aangeboden van deze soort. In de synoniemen- 
lijst van deze soort behoort de naam Schlumbergera obovatus.

Literatuur:
F. Süpplie: Epiphytische Kakteen: Teil I, eigen Ausgabe 1988.
F. Süpplie: "Schlumbergera” , gelimiteerde uitgave, eigen uitgave, 1988.
F. Süpplie: "H e t eerste nederlandse epiphytische cactusboek", eigen uitgave, 198 7 -1 988

Weg langs het kerkhof 1, 60 4 5  AN  Roermond

De Stapelieae van Israël (slot)

P.V. BRUYNS

De variatie in C. europaea var. judaica  is veel meer opvallend. In het Mid- 
den-Oosten werd C. europaea voor het eerst waargenomen door Ehren- 
berg (1 828), die hem in 1 820 ten noorden van Alexandrië in Egypte zag. 
Henry C. Hart ontdekte de plant in december 1 883 dicht bij Petra in Jorda
nië. Hij beschreef deze als C. aaronis, maar de aanwezigheid van verschil
lende recent gemaakte (herbarium) specimina uit Petra, en een kritisch on
derzoek van de tekening die Harts beschrijving begeleidde, hebben duidelijk 
gemaakt dat al dit materiaal kan worden gerekend tot C. europaea. Het is 
misschien interessant om op te merken dat deze vondsten nog steeds de 
meest oostelijke van de soort zijn. De eerste vermelding uit Israël lijkt een 
vondst van Dinsmore te zijn, verzameld in december 1 903 in Jeruzalem 
(HUJ).
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9 11

8 10

8 C. europaea, Hebron, West Bank, ten zuiden van Jeruzalem, Bruyns 2480 (K). Ongewoon fijn getekende bloemen.

9 Kenmerkende standplaats van C. europaea in de Negev-woestijn. Hier in de wadi juist beneden de stad Arad.

10 C. europaea, groeiend in een rotsspleet in de wadi beneden Arad.

De volgende vijf foto's tonen de vormen met een grote bloem, welke gewoonlijk worden gevonden in de Negev-Woestijn 
en die tot voor kort bekend waren als Caralluma negevensis en C. israelitica M. Zohary & Chaouat nom. nud. Vier van de 
vijf planten (en een hele reeks van andere, inclusief kleinbloemige exemplaren) werden op één enkele heuvel gevonden.
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13 I 15
12 I

14

11, 12 C. europaea, Dimona, Bruyns 2483 (KI.

13 Als hierboven. Een zeer opmerkelijk getekende vorm, de donkere strepen zijn bijna zwart.

14 Als hierboven. Let hier op de zeer diepe corolla-buis en op de afmeting van de bloemen in verhouding to t de diameter 
van de stam.

15 C. europaea, Yeroham. Bruyns 2486 (K). Een relatief kleinbloemige plant met in het oog lopende klokvormige bloe
men, afkomstig van een meer zuidelijk gebied in de Negev. Een meer o f minder zelfde kleurenscala als in Dimona kwam 
ook op deze plaats voor.
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Binnen Israël begint het verspreidingsgebied van C. europaea in de heuvels 
ten noorden van Nablus in Samaria. Hij is wijd verspreid langs de oostelijke 
zijde van de heuvels van Judea vanaf Ramallah tot aan Hebron (nog steeds 
voorkomend in en rond Jeruzalem ofschoon als gevolg van urbanisatie veel 
van de oorspronkelijke vindplaatsen zijn vernield) en vervolgt dan zijn weg 
in zuidelijke richting de Negev en de Sinaï in. Deze populaties vormen het 
meest oostelijk gelegen deel van een verspreidingsgebied dat min of meer 
onafgebroken de zuidelijke kust van de Middelandse Zee volgt naar Marok
ko en Spanje.

De begeleidende foto's proberen de variatiebreedte van de bloemen te to
nen. Naast de verbazingwekkende reeks van kleuren was er een aanzienlijke 
verscheidenheid in afmeting: de diameter varieerde van 10 tot 20 mm en 
de diepte van de bloembuis van 1 tot 5 mm, zodat in sommige gevallen de 
bloem klokvormig was en in andere gevallen stervormig. Natuurlijk vertoon
den de corona's ook een variatie, maar deze was minder duidelijk dan die in 
de corolla en ook minder opmerkelijk dan de spreiding in de lengte van de 
steel van de stempelzuil.
C. europaea staat in dit gebied onder geweldige begrazingsdruk van grazen
de geiten. Dit kan enige invloed hebben gehad op de manier waarop de 
planten groeien. De soort werd op negen plaatsen in Israël gezien en in de 
grootste van deze populaties (in elk waarvan ten minste meer dan 20 exem
plaren werden waargenomen) bleek dat de plant een groeiplaats verkoos, in
geklemd in de spleten tussen grote, stabiele rotsblokken of langs de voet 
hiervan. Zelden werden ze in los steenslag gevonden. De gewoonte om 
dicht bij, onder of tussen stenen te blijven, en het zich op grote schaal voort
planten door middel van ondergrondse uitlopers, bieden een zeer goede be
scherming tegen vertrappen.
De planten worden in zekere mate afgegraasd, maar hun plaats tussen of 
onder de rotsen verhindert in het algemeen dat zij tot de grond toe worden 
opgegeten en het verhindert de geiten ook om ze uit de grond te trekken ten
einde de ondergrondse delen te verorberen. Als een gevolg hiervan groeien 
de planten dikwijls op de hellingen van heuvels waarop (behalve enkele geo- 
fyten) nagenoeg niets anders groeit. De Caralluma's lijken niet te worden 
bedreigd door de vernietiging van het plantendek rondom hen. Dit gold in 
het bijzonder voor de vier vindplaatsen in de Negev-woestijn.

17 Thistle Street, Newlands 7700, Zuid-Afrika

Literatuur:
Aucher-Eloy, P.M.R. (1 843). Relations de voyage en Oriënt de 1 830  è 1 838 , revues et annotees par Cte. Jaubert. Paris (2 
vols).
Bruyns, P.V. (1987). Miscellaneous notes on Stapelieae. 5. The Stapeliads of Europe. Bradleya 5: 77-87.
Bruyns, P.V. (1987). The genus Caralluma in Israël. Israël J. Bot. 36: 73-86.
Collenette, I.S. (1985). An illustrated Guide to the flowers of Saudi Arabia, Scorpion, London.
Ehrenberg, C.G. (1828). Reisen in Aegypten, Libyen, Nubien u. Dongala. Posen & Bromberg, Berlin.

Vertaling: A. Kroesen
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BOEKBESPREKING

Flowers from St. Martin, the 1 9th century watercolours of westindian plants painted by Hen
drik van Rijgersma, door H.E. Coomans & M. Coomans-Eustatia, De Walburg Pers, Zutphen 
aug. 1 988, 1 60 blz. f 3 5 , - .
Toen H.E. van Rijgersma (1835-18771, na veertien jaren gouvernementsarts op Sint Maarten te 
zijn geweest, op 42-jarige leeftijd op zijn landgoed Little Bay overleed, was het in wetenschappe
lijke kringen wel reeds duidelijk, dat hiermede een kenner van de Bovenwindse planten- en die
renwereld was heengegaan, maar had toch niemand kunnen bevroeden dat de resultaten van 
zijn waarnemingen meer dan een eeuw later in een aantal fraaie publicaties zouden worden vast
gelegd. Aan zijn verdiensten op zoölogisch gebied had reeds H.E. Coomans in zijn proefschrift 
over 'Life and malacological work of Hendrik Elingsz van Rijgersma' (Amsterdam, 1 974; Bijdr. 
Dierk. 44, p. 1 14-214) ruime aandacht geschonken. In dit boekje over de "bloemen" vindt 
men op 58 platen een aantal afbeeldingen van planten waarvan een zestal op cactussen betrek
king heeft, steeds samen met de door Rijgersma gegeven aantekeningen en door de auteurs bij
gevoegde onderschriften.
PI. 5 is een fraaie afbeelding van een bloeiende eindschijf van Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw., 
welke hier echter Opuntia tuna Mill. wordt genoemd.
PI. 26 geeft slechts een kleine tekening van een vrucht, doornen en areolen van Opuntia tria- 
cantha (Willd.) Sweet.
PI. 28 toont een "Melocactus Communis Lecand.".
PI. 29 is zeker niet Opuntia dillenii, maar vrij zeker Opuntia elatior Mill., een soort waarvan een 
dertigtal jaren geleden nog materiaal op Little Bay kon worden verzameld.
PI. 40 werd gedetermineerd als Hylocereus undatus (Haw.) Br. & R., een soort die ook op ande
re Kleine Antillen (zoals Saba) te vinden is.
PI. 46 is een zeer geslaagde afbeelding van Opuntia rubescens Salm-Dyck, met een detailteke- 
ning waarop de omgekeerd-kegelvormige verdikking aan de basis van de stamper duidelijk te 
zien is: het belangrijkste kenmerk dat de benaming Consolea rubescens (S.-D.) Lem. rechtvaar
digt.
In Stoffers' overzicht van de Cactaceae in de "Flora of the Netherlands Antilles l i l"  p. 1 43-1 58,
1 984 (besproken in Succulenta 64, 1 985, p. 57-58) wordt het voorkomen van O. elatior en 
H. undatus niet vermeld, mogelijk omdat zij als verwilderd zouden kunnen worden beschouwd. 
In deze lijst komt ook niet voor Cereus hexagonus (L.) Mill., niet onbekend in Philipsberg, en Le- 
maireocereus hystrix (Haworth) Br. & R., waarvan eens (in Princess Quarter) vegetatief materi
aal werd verzameld.

P. Wagenaar Hummelinck

TIJDSCHRIFT

Aloë jaargang 24, 1987
Nr. 1 Op de omslag van dit magnifieke tijdschrift staan deze keer afbeeldingen van Tylecodon 
paniculatus en Cotyledon orbiculata Enige woorden worden gewijd aan Nic Drost, ere-vice- 
voorzitter van de vereniging. Hardy vervolgt zijn serie over de Namib-woestijn en sluit zijn 
Madagascar-reisverslag af. Gie verhaalt over zijn reis naar Robertson. Hammer gaat in op Co- 
nophytum burgeri Marx wijdt een artikel aan Euphorbia albipollinifera In de filateliehoek post
zegels met Opuntia's in de achtergrond van de afbeelding.
Nr. 2 De voorplaat is een afbeelding van Trichocaulon alstonii Hardy is toe aan deel 6 over de 
Namib, deze keer over Welwitschia mirabilis Marx toont Euphorbia obesa in zijn habitat. Het 
artikel van Walker gaat over Petargonium crassicaule In een nieuwe serie over Euphorbia's ko
men in de eerste aflevering aan bod E. opuntioides, E. aeruginosa, E. halipedicola en E. knobe- 
lii Enkele korte artikelen gaan over Ophthalmophyllum littlewoodii, Euphorbia valida, Uncari- 
nia en Pachycereus pringlei.
Nr. 4 Dit dubbelnummer van 48 pagina's is in zijn geheel geschreven door Ernst van Jaarsveld. 
In dit meer dan indrukwekkende geschrift geeft hij een overzicht van de succulente plantenwe
reld in zuidelijk Afrika. De verschillende hoofdstukken zijn: Wat is een succulent? Distributie van 
succulenten in zuidelijk Afrika; Fysische en geologische kenmerken; Klimaat; De evolutie van de 
succulenten; Waarom zuidelijk Afrika zo rijk is aan succulenten (5 pagina's) en de beschrijving 
van de xeromorfe aanpassingen der in zuidelijk Afrika voorkomende plantenfamilies (32) per fa
milie (35 pagina's). Dit gehele nummer is opgedragen aan de nagedachtenis van Dr. R.A. Dyer, 
die op 26 oktober 1 987 overleed.

L. Bercht
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T U IN A G E N D A  1 9 8 9 , u itg a v e  van  L o c h e m d ru k  BV ., p r ijs  f  1 7 ,9 5

Wie zich afvraagt of er steeds maar weer iets nieuws te vertellen is, vindt het antwoord in dit fleu
rige en praktische drukwerkje. Doordat de uitgever acht pagina’s heeft toegevoegd, kon een 
moestuin-stappen-plan als extraatje worden opgenomen. Hierin is op een eenvoudige manier en 
voor een beperkte oppervlakte van slechts enkele vierkante meters een "voorbeeld" moestuin- 
plan gemaakt. Iedereen die nog weinig ervaring heeft met eetbare kweeksels kan zo de smaak te 
pakken krijgen. Om het nog even bij groenten te houden: er is ook een aantal minder bekende 
gewassen opgenomen zoals kangkong, amarant en asperge-erwt.
In het siertuingedeelte komen balkonbezitters ook aan hun trekken. In potten en bakken kan im
mers van alles groeien, van boompjes tot allerlei bolgewassen. Wie een tuin(tje) heeft kan dezelf
de informatie natuurlijk op een andere manier gebruiken. Nieuwe ontwikkelingen worden op de 
voet gevolgd, of het nu over stamboompjes gaat of drie-sterren Clematissen, dan wel gewasbe
schermingsmiddelen.
Zelfs de fauna in de woonomgeving is niet vergeten. Zo komen zelf te maken bijenkastjes ter 
sprake en goede nestkastjes voor vogels.
Het is een praktische agenda met veel plantaardige en dierlijke informatie. Een adressenlijst van 
organisaties, liefhebbersverenigingen, diensten en instellingen met betrekking tot de strekking 
van deze agenda completeert de agenda. Een goed idee voor een cadeau.
De TUINAGENDA 1 989 is te koop in de boekhandel of kan rechtstreeks worden besteld door 
f  1 7,95 over te maken op girorekeningnr. 31 1 9908 t.n.v. Lochemdruk bv te Lochum.
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I N H O U D
Succulenta

1988

Onderwerpen-index
Aloe ankabaensis, 1 08

—  bellatula, 21 1
—  boiteaui, 1 08
—  parvula, 1 6
—  rauhii, 16
—  sladeniana, 265 

Aloë-hybriden, 151
Ancistracanthae, Een ander visie op de 

Mammillaria-serie-, 59 
Boekbespreking, 22, 47, 198, 271 
Botanische tuinen in Noordoost Spanje,

1 67
Buining, Een "ontm oeting" met - in 

Brazilië, 189
Cactussoorten, De indeling der -, 1 70 
Caralluma cicatricosa, 51 
Conventie van Washington, 131, 191 
Crassula 'Springtime', 56 
Echeveria purpusorum, 21 
Echinocereus palmeri, 87

—  pectinatus, 1 83
—  rigidissimus, 183 

Echinopsis aurea versus Echinopsis
fallax, 1 79

Epiphyllum, Het geslacht -, 218, 242 
Erdisia corallina, 1 95 
Euphorbia neohumbertii, 3 
Euphorbia-liefhebber, Interessante 

literatuur voor de -, 238 
Exotische tuin 'in wording' op Tenerife, 

92
Ferocactus townsendianus, 1 23 
Fockea crispa, de oudste en bekendste 

succulent in Europa, 30 
Fysiologische aanpassingen bij 

cactussen, 186 
Gymnocalycium, 1 1 8 
Gymnocalycium acorrugatum, 4

—  platense herontdekt?, 233 
Hamatocactus setispinus, 9 
Helioselenius, 21 6 
Hildewintera x Echinopsis, 1 72 
In memoriam H. Masman, 200 
I.O.S., Waar is de - mee bezig?, 1 1 0 
Isoleren van kassen en platte bakken,

2 0 2 ,2 2 9
Jovibarba heuffelii, De vegetatieve 

voortplanting bij -, 7 
Kunstmatige verlichting tijdens het kiem

en eerste groeiproces, 1 38, 1 78

Kweken, Het - van bedreigde soorten, 99 
Lithops, 79 
Mammillaria, 59

—  blossfeldiana, 125
—  lenta, 140
—  mazatlanensis, Haken en ogen bij -, 

1 63
—  multidigitata, 220 

Matucana, het geslacht-, 12, 39, 63,
89, 100, 1 55, 192

—  huagalensis, 155
—  intertexta var. celendinensis, 100
—  intertexta var. intertexta, 89
—  madisoniorum, 1 2
—  myriacantha, 192
—  pujupatii, 39

Melocactus pruinosus - Een vergeten soort 
herontdekt!, 1 1 4

Mesembryanthemaceae, 103, 161, 214, 
251

Mesems, Het zaaien van -, 1 26 
Neohenricia, 1 03 
Neoporteria vallenarensis, 207 
Neorhine, 161 - 
Nieuwbeschrijvingen

—  Gymnocalycium acorrugatum, 4 
—  Nopalxalis, 141 
—  Nopalxalis'Naranja', 141 
—  Notocactus rudibuenekeri, 1 33 
—  Notocactus scopa var. 

machadoensis, 81
—  Notocactus scopa var. xicoi, 1 1 1 
—  Parodia tillii, 210 
—  Seleniphylchia, 258 
—  Seleniphylchia 'Nelson Mandela', 

258
Nopalxalis, 141

—  'Naranja', 141 
Notocactus ottonis, 70

—  rudibuenekeri, 133
—  scopa var. machadoensis, 81
—  scopa var. xicoi, 1 1 1 

Octopoma, 162 
Odontophorus, 214 
Onbekende schoonheid?, 1 73 
Oophytum, 21 5 
Ophthalmophyllum, 251 
Opophytum, 254 
Opuntia's, 1 66 
Oreocereus trollii, 45
Parodia's, Een verdere beoordeling van de

I



door Piltz gevonden 237 
Parodia's in inmaakglazen: de oplossing?, 

36
Parodia's in Noord-Argentinië. expedities 

van het echtpaar Piltz tussen 1 976 
en 1980, 75, 1 27, 148 

Parodia idiosa, Parodia stereospina en 
Parodia quechua, drie aparte 
soorten?, 1 9 

Parodia tillii, 21 0 
Pelecyphora aselliformis, 99 
Reactie, 205
Rebutia pseudodeminuta, 209

—  torquata, 21 7 
Rhipsalidopsis rosea, 256
Rhipsalis, planten voor liefhebbers?, 1 53 
Sansevieria dooneri, 43 
Schlumbergera opuntioides, 266 
Sedeveria: Sedum morganianum x 

Echeveria ehrenbergii, 132 
Sedum pilosum, 1 97 
Seleniphylchia, 258

—  'Nelson Mandela', 258 
Sonora-woestijn, 27, 66, 84, 104 
Stapelieae van Israël, 240, 267 
Tenerife, 92
Thelocephala napina, 57 
Turbinicarpus roseiflorus, Bestaat -?, 257 
Tijdschriften, 22, 47, 71, 95, 1 1 9, 1 43, 

1 74, 1 98, 222, 246, 271 
U vraagt, 1 5
Verwarmen van kassen en platte 

bakken, 1 0
Verzamelingen in Tsjecho-Slowakije, 1 58 
Vetplantje voor het raam, 1 6, 43, 1 08, 

21 1
Voor u gelezen, 46 
Wat weet u van botanische 

nomenclatuur?, 261 
Zaaien, 36, 1 26, 254 
Zo moeilijk is het niet, 1 91

Schrijvers-index
Abraham, W.-R., 81, 111, 133 
Bekker, M. de, 200
Bercht, L ,  22, 47, 71, 95, 1 20, 144,

1 74, 1 98, 247, 271 
Boele, C., 1 20, 1 44
Bregman, R., 12, 39, 63, 89, 100, 110, 

1 55, 1 92
Bruyns, P., 240, 267
Beukelaers, A., 47
Crombez, E., 170, 233
Defesche, J., 167
Essers, J., 195
Frank, G., 257
Goossens, A., 131
Graaf, A. de, 103, 1 61, 214, 251
Harold, K., 71
Hoogvliet, M., 256
Jonkers, B., 47, 1 98
Kooij, S., 57, 1 47, 207
Lambert, J., 4, 1 79
Lampo, F., 220
Mansfeld, P., 9, 46, 70, 1 1 8, 1 58, 1 66 
Meerstadt, A., 1 2, 39, 63, 89, 1 00,

1 55, 1 92
Melis, P., 12, 39, 63, 89, 100, 1 55,

1 92
Morree, J.J. de, 59, 79, 1 63, 1 86 
Neutelings, Th., 24, 143, 246 
Noltee, F., 3, 51, 103, 161, 178, 214, 

251
Oeveren, C. van, 1 38 
Overstegen, B., 261 
Piens, E., 36, 92 
Pilbeam, J., 125
Pullen, A., 12, 21, 39, 63, 89, 100,

140, 1 55, 192, 197, 205, 217, 
222

Ruinaard, H., 10, 202, 229 
Schneider, G., 1 99 
Schraets, J., 254
Sterk, W., 16, 43, 56, 87, 108, 132, 

151, 172, 183, 209, 21 1, 216, 
265,

Süpplie, F., 1 5, 1 1 9, 1 41, 1 53, 218, 
2 4 2 ,2 5 8

Vandenbroeck, F. 27, 66, 84, 104 
Veen, P. van, 26, 50, 74, 98, 1 22,

146, 178, 202, 226, 250 
Vries, A. de, 1 26 
Wagenaar Hummelinck, P., 271 
Wanie, J., 119
Weskamp, W., 1 9, 75, 1 27, 1 48, 21 0, 

227
Wolters, C., 123 
Wonnink, C., 1 73 
Wijnands, O., 191 
Zecher, E., 30 
Zonneveld, B., 7
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IN D EX  P L A N T N A M E N
Vetgedrukte bladnummers verwijzen naar afbeeldingen. 

Vetgedrukte namen stellen species novae en comb. novae voor.

Cactussen
Acanthorhipsalis micrantha, 155 
Aylostera pseudodeminuta, 209 
Borzicactus, 64

— huagalensis, 63, 1 57
— madisoniorum var. caespitosa, 39
— madisoniorum var. pujupatii, 13, 

39
Cactus phyllanthus, 21 8 
Carnegiea gigantea, 27, 95, 106 
Cereus crenatus, 245

— huascha var. rubriflorus, 1 83
— pectinatus var. rigidissimus, 1 84 

Cochemiea poselgeri, 25, 68, 86 
Coryphantha recurvata, 105 
Cylindropuntia fulgiola, 84, 85 
Disocactus ramulosus, 1 55 
Dolichothele, 60
Eccremocactus bradei, 267 
Echinocactus gibbosus, 233

— gibbosus var. leonensis, 23 5
— gibbosus var. leptantha, 233

— gibbosus var. parvula, 233
— gibbosus var. platensis, 235
— gibbosus var. typica, 235
— gibbosus var. quehliana, 233
— gibbosus var. ventanicola, 234, 

235
— grusonii, 94, 1 68
— ingens, 1 88
— microspermus, 127, 128

— microspermus var. macrancistrus,
1 28

— ottonis, 235
— platensis, 233, 235
— platensis var. leptantha, 235
— platensis var. parvula, 235
— platensis var. quehliana, 235
— platensis var. typica, 235
— polycephalus, 104, 105 

Echinocereus adustus, 88
— brandegeei, 28, 85 

dasyacanthus, 184
— engelmannii, 1 06
— fendleri var. bonkerae, 1 85
— knippelianus, 88
— palmeri, 87, 88
— pectinatus, 1 83, 184

— pectinatus var. dasyacanthus, 185
— pectinatus var. neomexicanus,

1 85
— pulchellus, 88
— reichenbachii, 1 85
— rigidissimus, 1 83

— rigidissimus var. rubispinus, 185
— schwartzii, 88 

Echinopsis aruea, 179, 180, 181
— aurea var. aurea, 182
— aurea var. aurea fa. lariojensis,

1 82
— aurea var. dobeana, 1 83
— aurea var. leucomalla, 182
— aurea var. quinesensis, 182 

aurea var. sierragrandensis
1 82

— fallax, 179, 180, 1 81 
fallax var albiflora 182 
fallax var. callochrysea, 182 
fallax var. catamarcensis, 1 82 
fallax var. depressicostata, 182

— fallax var. elegans, 182
— fallax var. grandiflorum, 182 

fallax var. shaferi, 1 82 
fallax var. tortuosa, 1 82

— luteiflora, 182, 183
— tubiflora, 181 

Eomatucana, 1 5 
Epiphyllum altensteini, 218

— anguliger, 219, 220
— anguliger var. pulocarpum, 220

— cartagense, 242
— caudatum, 219, 243, 244

— caulorhizum, 244
— costaricense, 243, 244
— crenatum, 245, 259

— darrahii, 220
— gertrudianum, 220
— gertrudianus, 220
— macrocarpum, 245
— macropterum, 244
— oxypetalum, 21 9
— strictum, 21 9
— thomasianum, 245
— thomasianum var. costaricense, 

245
— truncatum, 21 8 

Erdisia corallina, 195, 196 
Escobaria vivipara, 60 
Espostoa lanianuligera, 92 
Ferocactus acanthodes, 106, 124, 187

— chrysanthus, 85, 1 24
— covillei, 103, 106, 107

— diguetii, 1 08
— fordii 1 24
— glaucescens, 1 24
— gracilis, 28, 66, 68, 1 24

— horridus, 28, 86
— johnstonianus, 220

III



—  latispinus, 1 24
—  peninsulae, 86
—  rostii, 1 24
—  stainesii, 1 24
— townsendianus, 121, 123, 124

—  townsendianus var. santa-maria,
1 23

—  wislizenii, 105, 106, 188 
Gymnocalycium acorrugatum , 4, 5, 6, 7

—  baldianum, 234
—  castellanosii, 7
—  leptanthum, 235
—  parvulum, 235
—  platense, 235
— platense var. ventanicola, 236, 

237, 238
—  plarense, 233
—  saglionis, 7
—  stellatum, 234
— uruguayense, 118

—  viereckii, 258 
Hamatocactus setispinus, 9 
x Helioselenius, 216 
Helianthocereus grandiflorus, 95 
Heliocereus speciosus, 21 6 
Hildewintera x Echinopsis, 172 
Krainzia, 60
Lemaireocereus thurberi, 86, 107 
Lobivia andalgalensis, 1 83

—  aurea, 1 79
Lophocereus schottii, 66, 69, 107 
Lophophora williamsii, 1 5 
Machaerocereus eruca, 68 , 87

—  gummosus, 86 
Mammillaria albicans, 165, 221

—  aureilanata, 1 40
—  backebergiana, 222
—  barbata, 59, 62
— blossfeldiana, 125

—  blossfeldiana var. shurliana, 1 25
— dioica, 28, 59, 165

—  dioica var. multdigitata, 1 65
—  elongata, 222
—  estebanensis, 221
—  gueldemanniana, 221
—  guelzowiana, 59, 60, 61, 62
—  heidiae, 59, 61
—  herrerae, 1 40
—  inaiae, 221
—  johnstonii, 221
—  lenta, 140
—  littoralis, 1 63
— mazatlanensis, 163, 165

—  mazatlanensis var. occidentalis,
1 64

—  . mazatlanensis var. patonii, 1 64
—  mazatlanensis var. sinaloensis,

1 64
—  mazatlanensis var. sinalensis, 1 64

—  meridioroseo, 60
—  microcarpa, 106, 107
—  microcarpa var. sheldonii, 59
—  milleri, 61, 165
—  milleri var. oliviae, 165
—  milleri var. sheldonii, 1 64
- multidigitata, 165, 220, 221,

222
—  neopalmeri, 221
—  nolascensiana, 222
—  nolascana, 222
—  occidentalis, 1 63
—  oliviae, 165, 221
—  patonii, 1 63
—  pennispinosa, 62
—  sheldonii, 1 64
—  sinaloensis, 1 63
—  slevinii, 165, 221
—  surculosa, 61
—  swinglei, 59
—  tetrancistra, 59, 60, 61, 62
—  tayloriorum, 222
—  viridiflora, 59, 62
—  wilcoxii, 59, 60
—  wrightii, 59, 62
— wrightii var. wilcoxii, 60, 61

—  zephyranthoides, 59, 60, 61, 62 
Marniera macropterum, 244 
Matucana aurantiaca, 102

— celendinensis, 63, 64, 101
—  celendinensis var. intertexta, 102
—  comacephala, 65
—  formosa, 42

huagalensis, 63, 64, 1 55, 156
intertexta, 63, 64, 65, 89, 90,
1 57
intertexta var. celendinensis,
63, 100, 101

—  intertexta var. cinerascens, 91
—  intertexta var. intertexta, 63, 89
—  intertixta var. loranzensis, 91
— madisoniorum, 12, 13, 14, 15,

42
—  madisoniorum var. madisoniorum,

42
-  madisoniorum var horridispinum,

1 5
—  mentosa, 91
— myriacantha, 63, 64, 65, 177,

192, 193
—  oreodoxa, 1 5, 42
—  paucicostata, 65
— pujupatii, 39, 40, 41 

purpureoalba, 63, 64, 193, 194,
1 95

—  roseoalba, 63, 64, 195
—  speoies Lau 103, 63
— species Lau 1 03A, 63, 194

—  species Lau 173, 63, 64, 1 9 3 ,1 9 4
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—  species Lau 224, 63
—  tuberculata, 65
—  weberbaueri var. flammea, 64 

Mediolobivia duursmaniana, 46 
Mediocactus coccineus, 216

—  lindmannii, 21 6 
Melocactus axiniphorus, 1 1 4

—  azureus, 1 1 4
—  concinnus, 114, 177 

glaucescens, 114, 115, 116
—  horridus, 1 1 4
—  krainzianus, 1 1 4
—  pruinosus, 114, 115
— robustispinus, 1 1 4

—  warasii, 1 1 4
—  zehntneri, 1 1 4
— species HU 635, 1 1 5, 116 

Neochilenia napina, 57
—  vallenarensis, 208 

Neoporteria eriocephala, 1 47
—  subgibbosa, 207
—  vallenarensis, 207, 208 

x Nopalxalis naranja, 141, 142 
Nopalxochia ackermannii x

phyllantoides, 141, 259 
Notocactus neobuenekeri, 1 36

—  ottonis, 70
—  ottonis var. vencluianus, 70

rudibuenekeri, 133, 134, 135 
1 38

—  scopa var. longispinus, 136 
scopa var. machadoensis 81
82, 83

—  scopa var. marchesii, 136
—  scopa var. scopa, 136, 137 

scopa var. xicoi, 111, 112
—  species var. de Brasil, 1 36
—  species var. De Herdt, 136
—  sucineus, 1 36 

Opuntia basilaris, 1 06
—  humifusa, 166 

Oreocereus trollii, 45
—  trollii var. crassiniveus, 45
—  trollii var. tenuior, 45 

Pachycereus calvus, 67, 84
— pringlei, 28, 66, 84, 95 

Parodia aureicentra, 1 30, 1 49, 1 50,
1 5 1 ,1 8 2

—  aureicentra var. albifusca, 229
—  aureispina, 1 50
—  ayopayana, 149
—  betaniana, 1 50
—  buiningiana, 76
—  campestrae, 128
—  catamarcensis, 75, 1 50, 227
—  catamarcensis var. nigrispina, 78
—  chaetocarpa, 21 1
—  dextrohamata, 128
—  dichroacantha, 128, 149, 1 50

—  fechseri, 76
—  formosa, 21 1
—  fuscato-viridis, 1 50, 229
—  heteracantha, 77, 149, 229
— horrida, 149, 227

—  idiosa, 1 9
kilianana, 1 28, 148, 1 50, 229 

—  Iohaniana, 1 50
—  maassii, 1 50
— macrancistra, 1 28
— malyana, 76, 148

—  mazanensis, 75
—  mesembrina, 76
—  microsperma, 128
— microsperma var. cafayatensis, 

149
— microsperma var. macrancistra,

1 28
—  muhrii, 1 49
— mutabilis, 1 50

—  quechua, 1 9
—  piltziorum, 1 30 

pluricentralis, 130, 149, 227
—  rauschii, 149, 1 50, 229
—  rigida, 1 28
— rigidispina, 76
— riojensis, 75, 227, 228

—  rubriflora, 76, 227
— saint-pieana, 1 27, 227

—  sanagasta, 75, 78, 227
— sanagasta var. grandiflora, 78
— sanagasta var. tenuispina, 78

—  sanagastaensis, 75
— sanguiniflora, 78, 227

—  sanguiniflora var. comata, 78
— setifera, 128, 129

—  setosa, 1 50
— spaniosa, 78, 129, 227
— species L381 , 20

—  species P74A, 78
—  species P1 47, 77, 78
— species P1 70A, 73
— spegazziniana, 77, 78, 129, 227

—  stereospina, 1 9
-  tafiensis, 78, 129

—  talaensis, 127, 128, 227
—  tarabucina, 1 9
—  thionantha, 1 28
—  tilcarensis, 1 50 

tillii, 201, 210, 211
—  tuberculosi-costata, 149
—  uebelmanniana, 128
—  uhligiana, 1 50
—  variicolor, 1 49, 1 50
—  wagneriana, 77, 227 

weberiana, 150, 228  229
Pelecyphora aselliformis, 97, 99, 100 
Peniocereus greggii, 1 88 
Phyllocactus anguliger, 219
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— cartagensis, 219
— cartagensis var. refractus, 242
— cartagensis var. robustus, 242

—  caudatus, 244
—  caulorrhizus, 244
—  costaricensis, 244
—  crenatus, 245
—  serratus, 21 9 

Pilosocereus palmeri, 95 
Pyrrhocactus echinus, 1 47

— floccosus, 147
— glaucescens, 145, 147 

Rathbunia sonorensis, 1 07 
Rebutia albiareolata, 209

—  maxima, 209
—  nitida, 209
— pseudodeminuta, 209

—  tamboensis, 209
— torquata, 217  

Rhipsalis capilliformis, 1 55
—  cassutha, 1 55
—  coriacea, 1 55
— fasciculata, 1 54
— goebeliana, 153, 155

—  horrida, 1 54
— houlettioana, 153, 154

—  jamaicensis, 1 55

—  leiophloea, 1 55
— madagascarensis, 1 54

—  mesembryanthemoides, 1 54
— monacantha, 141, 154
—  pilocarpa, 1 5 3 , 1 55
— purpusii, 1 55

—  ramulosus, 155 
.Rhipsalidopsis rosea, 256  
Ritterocereus pruinosus, 95 
Schlumbergera obovatus, 267

— opuntioides, 2 6 6 , 267
—  truncata, 218, 267

X Seleniphylchia 'Nelson Mandela' 
259, 260

Selenicereus grandiflorus, 259 
Strophocactus wittii, 267 
Submatucana huagalensis, 1 57

—  joadii, 43
—  mentosa, 91 

Thelocephala glabrescens, 58
-  napina, 5 7 , 58
-  napina var. spinosior, 58 

Trichoechinopsis imperialis, 1 74 
Turbinicarpus klinkerianus, 258

-  lophophoroides, 257
- roseiflorus, 257  

Zygocactus truncactus 21 8
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Overige vetplanten
Aloe albida, 1 52

-  albiflora, 212, 213
-  albiflora x bellatula, 212
-  ankabeensis, 108, 109

-  ankaboensis, 1 08
-  balln, 151
-  bellatula, 1 7, 1 41, 21 1, 212
-  boiteaui, 1 08, 109

-  bowieana, 1 52
-  descoingsii, 1 52, 265
-  haworthioides, 152
-  parvula, 16, 17 , 18, 213

-  perrieri, 21 3
-  rauhii, 16, 17 , 151, 152

-  saponaria, 1 8
-  saundersiae, 151

-  sladeniana, 265
-  thompsoniae, 1 09
-  variegata, 1 52, 265
-  variegata x descoingsii, 152 

Caralluma aaronis, 267
-  cicatricosa, 4 9 , 51 , 53 , 54
-  europaea, 2 2 5 , 24 0 , 24 1 , 267 

268  269
-  europaea var. judaica, 240, 241 

267
-  israelitica, 268
-  negevensis, 268
-  sinaica, 240 

Chamaerops humilis, 1 69 
Crassula breviflora, 46

-  'springtime', 56
—  rupestris, 56 

Cynanchum crispum, 30 
Desmidorchis forskalii, 54

—  quadrangula, 54 
Echeveria ehrenbergii, 132

— purpusorum, 21 
Elaeophorbia, 239 
Euclea undulata, 34 
Euphorbia baioensis, 239

—  brunellii, 239
—  cuneata, 239
—  daviesii, 239
—  espinosa, 239
—  fournieri,. 3
—  leuconeura, 3
—  longituberculosa, 239
— neohumbertii, 1 , 3

—  rivae, 239
—  scherfferi, 239
—  taruensis, 239
—  zambesiana, 239 

Fockea angustifolia, 34
—  capensis, 31
— crispa, 30, 31, 3 2 , 33 , 34, 35 

Fouquieria species, 66
—  splendens, 67, 106

—  tortulispinus, 69 
Haworthia tesselata, 265 
Idria columnaris, 28, 66, 67 
Jatropha, 239
Jovibarba heuffelii, 7, 8, 9

—  hirta, 7
—  x nixonii, 9
—  sobolifera, 7, 9 

Lithops, 79, 80 
Monadenium, 239 
Milbraedia, 239 
Neohenricia sibbettii, 103, 104 
Neorhine bolusiae, 1 61

— pillansii, 161 
Octopoma inclusum, 162 
Odonthophorus albus, 21 5

— angustifolius, 21 5
—  herrei, 21 5
— marlothii, 214, 215

—  nanus, 21 5
— primulinus, 21 5 

Oophytym nanum, 21 5
—  nordenstamii, 21 5
—  oviforme, 21 5 

Ophthalmophyllum aquosum, 253
—  dinteri, 252
— friedrichiae, 252, 253

—  jacobsenianum, 253
—  longum, 252, 253
— namiense, 248, 251, 253

—  praesectum, 253
—  schlechteri, 2 53
— species Bushmanland, 253

—  verrucosum, 253 
Opophytum, 254 
Pachycormus discolor, 66, 69 
Pergularia edulis, 34 
Pedilanthus, 239 
Phellosperma, 60 
Phyllanthus, 239 
Sansevieria cylindrica, 43

— dooneri, 43, 44
—  trifasciata, 43 

X Sedeveria, 132 
Sedum morganianum, 132

— pilosum, 197
—  rubrotinctum, 46 

Sempervivum arachnoideum, 7
—  calcareum, 7
—  heuffelii 'guiseppi spiny', 8
— 'jungle shadow', 8

—  montanum var. stiriacum, 8
—  tectorum, 7 

Synadenium, 239 
Urbina purpusii, 21 
Yucca valida, 66, 84

VII
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