Wat denkt u van... (27)
Sulcorebutia flavissima Rausch
A. B. PULLEN
Deze fantastisch mooie Sulco werd in 1970 door Walter Rausch
beschreven in Kakteen und andere Sukkulenten. Het
plantelichaam is gedrukt kogelvormig. Het is frisgroen van kleur.
Het aantal ribben bedraagt ongeveer 18. Het aantal doorns per
areool bedraagt 25-30, waarbij opgemerkt dient te worden, dat
randdoorns en middendoorns moeilijk te onderscheiden zijn. De
doorns kunnen een lengte van 25 mm bereiken. Zij zijn strogeel
van kleur. De bloemen bereiken een lengte van 4 cm bij een
diameter van 5 cm en zijn rozerood van kleur. In de
oorspronkelijke diagnose van het geslacht Sulcorebutia Backbg
wordt gesproken van “plantae proliferantes”; de door Brederoo en
Donald geëmendeerde geslachtsbeschrijving spreekt van “corpus
proliferans”. Beide termen bedoelen te zeggen, dat planten van
het geslacht Sulcorebutia gemakkelijk spruiten. Voor de meeste
soorten geldt dit zeker. Voor S. flavissima gaat dit echter
nauwelijks op. De soortbeschrijving vermeldt dan ook, dat het
plantelichaam enkelvoudig is.
Van de beide planten, die ik van deze soort bezit, is er één geënt,
terwijl de ander op eigen wortel groeit. Het geënte exemplaar
heeft tot nu toe één zijscheut gemaakt, het ongeënte exemplaar
blijft enkelvoudig.
Beide exemplaren bloeien bevredigend, waarbij het steeds weer
opvalt, dat de knoppen aan de van het licht afgekeerde zijde van
de plant zich het eerst openen, een verschijnsel, dat bij vele
Sulco's te constateren is. Geënt geeft de plant geen enkel
probleem, op eigen wortel geven we de plant een grof, goed
doorlatend grondmengsel, dit in verband met de dikke penwortels.
S. flavissima groeit in Bolivia op een hoogte van 2500 m. In
verband daarmee lijkt een koele overwintering noodzakelijk,

Sulco's hebben veel licht nodig. Daarom zijn ze misschien wat
minder geschikt voor de vensterbankkwekers onder ons. In een
kastje kan men echter veel plezier van deze planten hebben.
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