Sulcorebutia crispata Rausch
A. B. PULLEN
Deze soort is in 1970 beschreven door W. Rausch (K.u.a.S. 21-6,
1970). Het plantelichaam van het afgebeelde exemplaar is
gedrukt kogelvormig, 2,5 cm hoog bij een diameter van 4 cm. Het
bezit en penwortel, die enkele malen langer is dan het
plantelichaam hoog is. Aan de basis verschijnen zo nu en dan
zijspruiten.
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Het aantal ribben, die in knobbels opgelost zijn, bedraagt 13. De
areolen zijn, zoals bij alle planten van dit geslacht, langgerekt. De
doorns zijn dun, sterk gebogen, grijswit tot licht roodbruin van
kleur. De doorns, afkomstig van verschillende areolen, zijn als het
ware met elkaar vervlochten. De bloemen verschijnen willig vanaf
half mei. Zij hebben een doorsnede van ongeveer 3 cm. De
moeilijk te definiëren bloemkleur komt op de foto goed tot z’n
recht.
De groei is, op eigen wortel, goed, maar langzaam. Van deze
soort bezit ik geen geënte exemplaren, maar het is aannemelijk,
dat exemplaren van deze soort geënt ook wat sneller zullen

groeien en wat groter worden dan op eigen wortel, zoals de
meeste Sulco's.
Sulcorebutia's zijn beslist geen moeilijke planten in de cultuur. Zij
vragen als hooggebergteplanten echter veel licht, zodat
vensterbankcultuur misschien tot teleurstelling kan leiden. 's
Zomers ruim water geven, koel en droog overwinteren
Sulco's zijn n het algemeen goed uit zaad op te kweken, mits men
maar goed, kiemkrachtig zaad te pakken kan krijgen. Daar
mankeert het nog wel eens aan. Ook vele, door mij in de handel
gekochte zaden bleken niet te willen kiemen. Als het zaad wel
kiemt, is het opkweken van de jonge plantjes beslist net moeilijker
dan het grootbrengen van andere Zuid-Amerikaanse soorten. Men
kan dan in het derde of vierde jaar bloei verwachten.
Sulcorebutia crispata is afkomstig uit Bolivia, departement
Chuquisaca en groeit op een hoogte van 2400 m
Het veldnummer is WR 288.
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