Welkom

De club

Nuttige kweektips

In deze ﬂyer geven we een kleine toelichting over onze club .
De club zag het licht in 1976 door een initiatief van enkele mannen die zich afvroegen
of er, net als zij, er nog mensen waren die
cactussen verzamelden en die er iets meer
wilden over weten. Ja dus! Nu zoveel decennia later bestaat de club nog steeds en is
het aantal leden opgelopen tot vele tientallen en is het aantal min of meer stabiel.
VZW Lophophora is een actieve vereniging uit het Gentse en wijde omgeving,
waar zowel de beginnende als de gevorderde cactus- en vetplantenliefhebber zijn
gading kan vinden.
Elke 2de maandag van de maand (muv. juli
en augustus) kan men in ons clublokaal een
boeiende diavoordracht of discussieforum
bijwonen in het gezelschap van tientallen
vrienden/hobbyisten.
Het maandelijks clubtijdschrift met nuttige
en interessante artikels en weetjes krijgt u
thuis in de bus. Desgewenst ontvangt u ook
het tijdschrift CAVEKA, een Nederlandstalig tijdschrift in kleur en in een handig
formaat, tegen meerprijs.
In onze recente geschiedenis is er nog de
website gekomen, later gevolgd door een
facebookpagina.

Raad nodig over je favoriete planten, het
zaaien en enten, kweken, ziekten? Er zal
wel altijd iemand zijn die raad weet en
met een oplossing voor de dag kan komen.
Zonodig kan je als lid van de club ook
gratis boeken ontlenen uit onze uitgebreide
bibliotheek.
Cactusgrond, potten, meststoffen of andere
kweekhulpmiddelen kan je aankopen bij
onze materiaalmeester tijdens onze maandelijkse bijeenkomst.

* Vanaf half april tot eind september éénmaal per 10 dagen water geven, tijdens de
winter in een onverwarmde kamer plaatsen
en géén water geven, in een verwarmde
kamer slechts een klein beetje water geven
éénmaal per maand.

http://www.cactusclub-lophophora.be/
https://www.facebook.com/groups/clublophophora/

* Geef uw plant geen te grote pot, 1/3 van
de pot mag vrij zijn naast het plantenlichaam.
* Uw planten kunnen na een afhardingsperiode ook gewoon buiten staan tijdens
de zomer, en dit vanaf eind mei tot begin
oktober. De ganse dag zon hoeft voor bepaalde soorten zelfs niet.
* Ververs de aarde van de plant eens om de
2-3jaar, zonder daarom een grotere pot te
nemen.

Tweemaal per jaar kan men op de ruilbeurs
voor en door de leden eigen overtollige
planten aanbieden en/of je collectie uitbreiden met plantjes tegen voordelige prijzen. Er zijn contacten met andere (inter-)
nationale verenigingen en geregeld bezoeken we tijdens een dagreis gerenommeerde
kwekers en /of liefhebbers in binnen-en
buitenland. Alle bijeenkomsten worden
afgesloten met een prachtige tombola .

Cactussen en andere succulenten
Vetplanten, inclusief cactussen zijn zo gebouwd,
dat ze langere perioden van droogte en ontbering kunnen overleven. Succulent wil zeggen,
de eigenschap bezitten om vocht op te slaan in
stengels, wortels en bladeren. Niet alle succulenten groeien in “echte” woestijnen. Ze kunnen
bijna overal groeien, van hooggelegen berghellingen en droge vlakten tot vochtige oerwouden.
Cactussen groeiden oorspronkelijk enkel in
Amerika, andere succulenten kwamen voor in
de rest van de wereld, maar vooral in Oost en
Zuid Afrika. Ze werden de laatste 4 eeuwen wereldwijd verspreid door de vele ontdekkings- en
handelsreizen. Columbus zou de eerste geweest
zijn die cactussen heeft meegebracht naar Europa. De Oost-Indische compagnie bracht veel
succulenten uit India en Afrika over naar de
Nederlanden. In de 19de eeuw kwam er een
golf van ontdekkingstochten naar deze planten
op gang. De eerste grote verzamelingen van
cactussen en succulenten ontstonden in de 17de
eeuw en waren een exclusieve hobby voor rijke
eigenaren die verwarmde orangerieën konden
bouwen.

niet op de openbare weg gooien aub.
V.U. Cactusclub Lophophora vzw
Groenestaakstraat 66-68
9030 Mariakerke

In het midden van de 19de eeuw begon de
“gewone man” kennis te maken met deze exoten, maar het zou nog lang duren vooraleer deze
planten voor de modale werkman betaalbaar
zouden worden. Nu nog wordt er soms veel geld
gevraagd voor nieuwe soorten of varianten.
De planten worden niet alleen verzameld maar
ook geteeld en geoogst voor vele toepassingen
in de voedings-, cosmetica en farmaceutische industrie. We vinden substanties van de succulenten terug in helende zalfjes, over drank en eten
tot bouwmaterialen.
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