Časopis Klubu kaktusářů v Ostravě
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Duben 2013

Sedum sempervivoides Fisch. ex M. Bieb. - Fl. Taur.-C. 3: 313, 1820.

Z naší činnosti
Dne 4. 3. 2013 jsme měli v plánu promítání vlastních obrázků. Původně slíbilo přinést
obrázky více členů, než nakonec bylo promítnuto. Důvodem mohlo být po dlouhé době
nádherné, slunečné počasí nebo doznívající epidemie chřipky. Schůzky se zúčastnilo jen 21
členů a jeden host. Jako prvý se ujal slova pan František Frýdl, který hovořil o svých
kvetoucích kaktusech ve sbírce. František je vynikající pěstitel, který to se svými rostlinkami
umí, což bylo vidět na předváděných obrázcích sulkorebucií, gymnokalycií a dalších druhů.
V podobném duchu pokračoval v další člen pan Vladislav Žyla, který rovněž představil své
kvetoucí rostliny se své sbírky. Viděli jsme zajímavé kaktusky z Mexika apod., ale hlavním
zájmem promítajícího jsou gymna. Zvláště pěkné byly gymnokalycia z okruhu G.
mihanovichii, které se u nás moc nepěstují, neboť vyžadují teplejší zimování než běžná
gymna. Závěr večera zajistil Lumír Král, který ukázal trampoty z loňské deštivé cesty po
Argentině. Viděli jsme vymleté cesty, kterými se nedalo vůbec projet nebo zcela zničenou
lokalitu Gymnocalycium spegazzinii var. major. Naproti tomu avizovaná mizející lokalita
Gymnocalycium prochazkianum, ukázala dostatečné množství pěkných variabilních rostlin.
Na úplný konec jsme viděli pestrou paletu jediného druhu Chamaecereus silvestrii, které
přednášejícímu kvetou v jeho sbírce od tmavě či cihlově červenými, oranžovými, žlutými
nebo bílými květy. Nakonec bylo mezi přítomné slosováno několik rostlin.

Obrázky našich členů
Sedum sempervivoides Fisch. ex M. Bieb.
Mezi nejkrásnější skalničky patří nádherný rozchodník s temně purpurovými, hustě ochlupenými
růžicemi, Sedum sempervivoides. V létě vykvétá výraznými květy. Nutná ochrana před zimním
mokrem - ve skalce tabulkou skla nebo přenesením misky na chráněné místo. Vůči mrazům odolný
druh. Na stanovišti nechat vysemenit. Roste ve štěrbinách skal a kamenitých svazích na Kavkaze,
Iraku a Turecka ve výšce 1200 – 2900 m. n. m.

Haemanthus albiflos Jacquin
Nenáročná, stále zelená rostlina s tuhými listy odolná na sucho i přelití. Kvete bílými květy na tuhém
stonku s velkým množstvím ozdobných výrazně žlutých tyčinek. Velikost květu dosahuje až 5 cm.
Rozmnožuje se oddělením odnoží. Pochází z jižní Afriky.

Turbinicarpus alonsoi Glass et Arias
Stonek jednotlivý, kulovitě zploštělý, až 9 cm v průměru, zelenošedý až šedavé barvy, žebra
spirálovitě uspořádaná, rozložená do výrazných hrbolů. 3 - 5, zploštělých trnů, až 20 mm dlouhé, šedé
s tmavším koncem, nepravidelně se ohýbající. Květ až 30 mm široký a dlouhý, okvětní lístky asi 4 mm
široké, třešňově červené až růžovofialové, s intenzivněji zabarveným středním proužkem. Plod až 10
mm dlouhý, 5 mm široký, podélně pukající, s asi 40 semeny. Semeno až 1 mm velké.

Turbinicarpus valdezianus (Moller) Glass & R.C. Foster
Další mexická miniatura, která prošla několika rody. Stonek jednotlivý, tmavozelené, vysoký asi 3 cm, v
průměru 2.5 cm. Spirálovitě postavené areoly s malými pektinátními trníky, asi 2 mm dlouhými, které
zahalují téměř celý stonek. Denní červenofialové květy se objevují na jaře, asi 2 cm dlouhé a široké. Známá
je i forma s bílými květy.

Ariocarpus trigonus K. Schumann
Kaktusy rodu Ariocarpus se vyskytují v Mexiku. Stonek v průměru kolem 10 - 15 cm, zploštělý,
s výraznými, zahnutými hrboly, připomínající spíše kámen. Má mohutný řepovitý kořen. Kvete žlutě,
někdy bíle nebo růžově. Pěstování je obtížnější, doporučuje se mít zálivku až po proschnutí substrátu
a dobře propustnou půdu, zimování zcela po suchu při teplotě 8 - 12°C.

Ariocarpus furfaraceus (Watson) Thompson
Stonek jednotlivý, šedý až modrozelený, zploštěle kulovitý, 10 - 25 cm široký, s odstávajícími
bradavkami trojúhelníkovitého tvaru bez ostrých hran, 15 - 40 mm dlouhé, 10 - 35 mm široké,
zakončené ostrou špicí s okrouhlou částí dimorfní areoly, pokrytou nažloutlou, šedou až hnědou
vlnou. Trny v dospělosti chybějí. Květ 30 - 50 mm velký, bílý až růžový se objevuje na podzim. Plod
ve zralosti bělavý až růžovočervený, 10 - 25 mm dlouhý, 5 - 10 mm široký. Semena černá asi 1 mm.

Z literatury
Kakteen und andere Sukkulenten č. 6 / 2010
Při výběru snímku na obálku neměl tentokrát redaktor štěstí. Pohled do
samotného středu květu Leuchtenbergia principis, na jeho prašníky a bliznu, je
sice neobvyklý, ale nevábný.
Za to hned prvý článek, nazvaný „Nádherné Epiphyllum oxypetalum“, přináší
čarokrásné pohledy na tuto kvetoucí kytku. Jen málokdo pěstuje botanicky pravá
epifyla, spíše je najdeme v botanických zahradách. Nejhezčí jsou až starší rostliny,
které jsou pro menší sbírku příliš velké, bohatě kvetou, ale květy vydrží jen 1 - 2 dny,
naštěstí se opakují. Nejčastěji se proto pěstují hybridy, obvykle se selenicereusy.
Během let vzniklo a částečně už zaniklo několik tisíců kříženců. Domovem epifyl jsou
nížinné tropické oblasti od Mexika a Guatemaly po severní hranice Jižní Ameriky.
Rostou však i v příhodných lokalitách Východní a Jižní Asie. Vyžadují teplejší
prostředí i v zimě, dostatek světla, ne však úpal na slunci. Pro Evropu platí, že
k jejich pěstováni jsou nejvhodnější větší místnosti s okny obrácenými k východu,
prosvětlená schodiště, zimní zahrady, zasklené verandy, ale i haly plaveckých
bazénů. V zimě by teplota neměla klesat pod 14 - 16 °C, déle trvající prochlazení se
projeví skvrnami na pokožce listů. Naopak vyšší teploty vedou k nežádoucímu
předčasnému růstu slabých výhonů, které pak téměř nekvetou. K zálivce je třeba
„měkká“ voda s nízkým obsahem vápníku. V létě musí být zálivka vydatná
s přídavkem plného hnojiva, v zimě jen lehce zalít tak, aby substrát zcela nevyschl.
Složení substrátu je dáno 2/3 rašeliny a 1/3 hrubšího písku, drobného keramzitu a
složky podobných vlastností (5 snímků).
Velkou radost ale i starost způsobil svému pěstiteli kvetoucí Dasylirion
wheeleri. Tento rod zahrnuje asi 15 druhů, rostoucích ve výškách cca 3000 m
převážně v Mexiku, Arizoně a Texasu. Snáší extrémně vysoké letní teploty, často i
silné mrazy v zimě. Všechny jeho druhy jsou dvojdomé, k získáni semene je
zapotřebí samčí i samičí exemplář. Na rozdíl od rodu Agave dasyliriony po odkvětu
nezhynou, naopak rozštěpí se a během let utvoří až nepropustnou houštinu. D.
wheeleri má modrozelené, masitější listy, opatřené na okrajích žlutými, cca 2 mm
velkými pilovitými zoubky. Při kontaktu s listy snadno dochází k řezným poraněním
kůže. Autor z vlastních zkušeností zjistil, že volně vysazené 5 - 6leté „semenáče“
naši zimu nepřežijí, ani při částečné ochraně před deštěm. Vlhko a mráz je ničí.
Naopak při vysazení do půdy ve skleníku výborně rostou téměř v suchu i při teplotě
nad 0 °C. Na t řech snímcích dokumentuje 5,20 m vysoký květní stvol rostliny
pěstované ve skleníku, pro který musel pořídit zvláštní otvor ve střeše skleníku.
Píše se o žalostném stavu nalezišť některých druhů turbinikarpusů,
ariokarpusů a pelecyfor, která jsou prý zcela vypleněna. B. Hofmann se vypravil na
naleziště Ariocarpus agavoides v Tule (Tamaulipas, Mexiko) smířen s tím, že sotva
co najde. Na radu místního pasáka koz se však ocitl na lokalitě, kde na 1 m2 našel i
více než 10 kvetoucích rostlin. Ty nekvetoucí byly prakticky nepostřehnutelné mezi
suchými větvičkami křoví a stébly trávy, navíc přisypané pískem a kamínky. Barva
květů byla většinou světle růžová nebo červená, ojediněle i tmavě červená. Zdá se,
že díky zpřísněným ochranářským předpisům a sílící nabídce uměle vypěstovaných
rostlin, které se vyrovnají i předčí importní rostliny, bude naleziště zachováno pro
budoucnost (6 snímků).
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Ferocactus chrysacanthus (= zlatotrnný) byl popsán již r.1899. Zpravidla
neodnožující tělo je při průměru 30 cm až 1 m vysoké. Na asi 21 hrbolatých žebrech
jsou velké, oválné areoly s nektarovými žlázkami. Trny mají světle, sytě žlutou až
červenohnědou barvu. Asi 10 středních o délce až 5 cm, jsou ploché, zvrásněné,
s prohnutou až háčkovitou špičkou. Paprsčitě rozložené krajní trny jsou bílé, jehlovité
a kratší. Z areol kolem temene vyrůstají květy žluté, oranžové až červené barvy, asi
4,5 cm velké, s růžovou čnělkou i bliznou. Plod je žlutý, semena 2 mm dlouhá, matně
černá. Pochází z nalezišť na mexických ostrovech (Cedros, San Benito, Santa
Margarita) při tichomořském pobřeží Dolní Kalifornie. Pěstiteli oblíbený druh pro
silné, husté vytrnění pokud má hodně slunce. Nepříjemný je rezavý až černý povlak
na trnech a v okolí nektarových žláz, působený růstem rzí a plísní. Snaha o
odstranění skvrn oplachováním a postřikem je riskantní. Vyžaduje světlé stanoviště i
v zimě, sucho a teplotu nad 8 °C.
Gymnocalycium berchtii (= podle holandského kaktusáře Berchta) bylo
popsáno r. 1997. Má ploché tělo diskovitého tvaru s matnou černošedou či
černohnědou pokožkou, na slunci až nafialovělou a s řepovitým kořenem. Žebra (9)
jsou složena z málo výrazných hrbolů, na nichž jsou oválné areoly s trochou žluté až
hnědé vlny. Nemá střední trny, krajní (3 - 5) jsou rovné, žluté až tmavě hnědé.
Trychtýřovité květy vyrůstají z areol poblíž temene, jejich barva je z počátku
narůžovělá, později špinavě bílá s růžovým středním proužkem. Pochází
z argentinské provincie San Luis, kde roste na nevelké lokalitě ve zvětralé žule
obvykle přímo na slunci. V létě je tam velké sucho a horko. Ve sbírce vyžaduje
osluněné a provětrávané místo, jinak ztrácí charakteristický šedý voskový povlak. Pro
zálivku platí, že méně je často více, zejména v létě. Osvědčil se čistě minerální
substrát, v zimě při absolutním suchu a chladnu se rostlina zatahuje do substrátu.
Poznámka překladatele: na prvý pohled vypadá jako neduživé G. denudatum
T. Linzen popisuje nový poddruh Mammillaria scrippsiana subsp.
schumacheri, který objevil v mexické provincii Sinaloa Rudi Schumacher. Žlutě
kvetoucích mamilárií není mnoho, tím více jsou pěstiteli žádané. Právě tento poddruh
se vyznačuje sytě sírově žlutými, 1 cm velkými květy. Tělo má kulovité (Ø 7 - 10 cm),
starší rostliny se poněkud vytahují (10 - 30 cm) a od báze odnožují. Areoly a axily
v temeni kryje hustá bílá vlna, z níž vyčnívá 9 - 16 bílých krajních trnů o délce 3 - 6
mm a 2 - 4 střední trny (6 - 9 mm), nahnědlé s tmavší špičkou. Od typu se liší větším
rozestupem odnoží od mateřské rostliny, růstem odnoží nejen u báze, ale i z vyšších
partií těla, sytě zelenou pokožkou, jemnějšími a početnějšími trny, čistě žlutým
květem, bílými plody a drobnějšími semeny. Roste na příkrých skalních stěnách
přivrácených k pobřeží. (11 snímků).
Osm kvetoucích a květu schopných hlav a hlaviček Aztekium hintonii – to je
krásný výsledek pěstitele, který se odhodlal k výsevu pověstně špatně klíčivých
semen celého rodu aztekií. Získal několik slaboučkých semenáčků. Když po
měsících dorostly do velikosti 2 - 3 mm rozhodl se pro jejich roubování na odnože
pereskií. Pomocí binokulární lupy a skalpelu úspěšně provedl jednoho rána tuto
choulostivou „operaci“. Za důležitou považuje hlavně ranní dobu roubování, protože
světlo a oteplování během dne aktivuje srůstání tkání roubu a podložky.
Deseticentimetrový kmínek pereskie už nemá listy a úplně zdřevnatěl, jeho kořínky
však stačí k bohaté výživě roubu. V zimě nesmí teplota klesnout pod 6 °C a ve
slunečném dnu je třeba slabé zálivky, kořeny nesmí zcela zaschnout. Výborný
snímek dokládá úspěch roubování.
Doporučené kaktusy a sukulenty: Sclerocactus uncinatus (dříve známý jako
Hamatocactus nebo Glandulicactus – pochází z Texasu a mexické Chihuahua. Má
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krásné, dlouhé trny a neobvyklou barvu květů. Doporučuje se začít se zálivkou od
března a při dobré drenáži zalévat vydatněji. V zimě sucho a teplota nad 0 °C. Kvete
časně zjara již při velikosti 3 - 4 cm); Ariocarpus confusus (patří do okruhu A.
retusus. Stanoviště má být světlé, slunné a teplé, v zimě absolutní sucho při 4 - 8 °C.
Na vrcholu léta přestat se zálivkou starších rostlin, vydatnější má být z jara a na
podzim. Propustný, minerální substrát); Matucana haynei subsp. hystrix (objevena
1956 na jihu Peru. Má tělo o výšce až 30 cm a Ø 10 cm. Zářivě červené zygomorfní
květy se rozevírají několikrát do roka. Převážně minerální substrát, v létě je možné
pěstovat venku s ochranou před deštěm. V zimě chladno a sucho, celý rok co nejvíc
světla. Množí s výsevem); Uebelmannia pectinifera (rod byl popsán r. 1967
Buiningem. Roste v brazilském státě Minas Gerais ve výškách kolem 1000 m
v čistém křemenitém písku. Vyžaduje minerální, písčitý substrát, v době vegetace
výsluní a teplo při vysoké vlhkosti vzduchu a slabé zálivce. V zimě sucho, teploty nad
10 °C ); Sansevieria parva (pochází z východní Afriky, silně odnožuje, vhodná pro
závěsné květináče. Špatně snáší déle trvající teploty pod 15 °C, nemá veget ační
pauzu, po celý rok může růst v pokoji nebo venku, ale chránit před přímým sluncem.
Složení substrátu není rozhodující, ale čím nižší teplota, tím méně zalévat);
Pleiospilos nelii „Royal Flush“ (= „královský úspěch“ - kulturní forma se značně
jinou (nafialovělou) barvou těla a květů. Pleiospilosy rostou v jižní Africe (Západní
Kapsko), doba růstu připadá na léto a podzim, kdy vyžadují pravidelnou zálivku. Ani
v zimě nemají zcela zaschnout, stačí jim teplota kolem 5 °C. Kv ěty se rozevírají
pozdě odpoledne a zavírají se krátce po setmění, ale vydrží několik dní. Množí se
výsevem).
MUDr. Vladimír Plesník

Recenze
Steven A. Hammer: Mesembs: The Titanopsis Group I.
Vydal: Little Sphaeroid Press, Oakland, USA, 2013. 208 stran, 137 fotografií, 12
barevných kreseb, 13 čb. kreseb, 7 distribučních map, vazba v pevných deskách
s přebalem, anglicky. ISBN: 978-1-939134-00-4. Zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz
Před pár týdny jsem měl možnost získat žhavou knižní novinku, která je první
částí z osmidílné série publikací pojednávající o mesemb (Mesembryanthemaceae
/Aizoaceae/). Dílo vzešlo z pera znalce jihoafrické flory Stevena Hammera, kdy již
tento fakt zaručuje vysokou odbornou úroveň publikace. Tato vynikající kniha nabízí
základní informace pro identifikaci jednotlivých taxonů a pro anglicky gramotné
čtenáře také čtenářský požitek. Skupina rostlin s označením „Titanopsis Group“ je
natolik bohatá, že jí budou věnovány dvě knihy. První svazek rozebírá 34 druhů
z devíti rodů (Aloinopsis, Deilanthe, Ihlenfeldtia, Nananthus, Prepodesma, Titanopsis,
Vanheerdea, Didymaotus, Tanquana). Při prvním prolistování čtenáře ihned upoutá
množství kvalitních, barevných fotografií. V úvodních kapitolách je čtenář neotřelou
formou seznámen s historií lidského poznávání mesemb či všeobecným postupem
při pěstování mesemb. Doporučené obecné postupy pěstování vycházejí ze studia
podmínek na lokalitách výskytu. Zajímavé jsou stati o studiu tobolek jednotlivých
okruhů rostlin a mezirodových hybridech. Poté již následují speciální kapitoly týkající
se každého z devíti rodů. Na začátku kapitol je vždy uveden historický původ
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rodového jména, taxonomické variace a mezirodové vazby. Přehledná mapka
graficky dokumentuje výskyt jednotlivých zástupců, což je dále rozvedeno u
jednotlivých druhů. U každého druhu je vysvětlen původ jména, historie objevu a
sběru druhu. Nechybí ani poznatky z pěstování rostlin a množení konkrétního taxonu.
Jednotlivé druhy jsou zdokumentovány převážně kvetoucími exempláři
fotografovanými jak v přírodě, tak i v kultuře. Fotografie zachycují rostliny jednak jako
celek, další snímky ukazují detail listů nebo tobolky. V některých případech jsou
připojeny precizní kresby rostlinných orgánů. Závěrečné přílohy (Appendix 1-4)
rozšiřují již uvedené poznatky o pěstování mesemb, možných škůdcích a chorobách,
nebo shrnují autory a léta popisů. Dle mého názoru se jedná o významné dílo
navazující na publikaci Mesembs of the World (1998) a rozšiřující vědomosti čtenáře
s ohledem na současný stav informací.

Ernst van Jaarsveld, Uschi Pond: Uncrowned Monarch of the Namib –
Welwitschia mirabilis.
Vydal: Penrock Publications, 2013. Formát 320x250 mm, tvrdé desky s přebalem,
290 stran, více než 400 fotografií, bilingvní publikace psaná anglicky/německy. Cena
94 USD. Zdroj v ČR: www.palkowitschia.cz
Monografie týkající se pouze jediné rostliny – to je nová publikace
z vydavatelství Penroc. Kniha vychází k výročí 100 let existence botanické zahrady
Kirstenbosh a současně ke 150letému výročí objevu a popisu těchto unikátních
rostlin. Kniha také vzdává hold Henrymu Pearsonovi, botanikovi, který položil základy
botanické zahrady Kirstenbosh právě za účelem zachování a představení nesmírně
bohaté a různorodé flóry Jižní Afriky.
Welwitschia mirabilis vykazuje v postavení druhu, rodu i čeledi v rostlinné říši
naprostou jedinečnost. Je raritou mezi vzácnostmi, vyskytuje se jen v poušti Namib
v Angole a v Namibii. Welwitschia je národní rostlinou Namibie a také v Angole jedno
z pobřežních měst nese lokální pojmenování těchto rostlin – Tumboa. I když není
Welwitschia nejhezčí rostlinou pouště Namib, jistě je nejpodivnější a co se týká
hospodaření s vodou je zcela unikátní. A právě všechny důležité informace týkající
se botanických výzkumů, ekologie, výskytu, evoluční historie, pěstování i ochrany
vám poskytne pouze tato publikace.
Roman Štarha, roman.starha@seznam.cz
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Výsevy
Už před čtvrt stoletím jsme uvedli v Ostníku popis výsevů kaktusových semen
do výsevních aparátů. Tenkrát se kaktusy ještě dobře prodávali, takže pěstitelé
vysévali do kultivátorů prakticky kdykoliv během průběhu celého roku. I naši členové
úspěšně propagovali tento způsob vysévání kaktusů, namátkou vzpomínám např.
Miroslava Přerovského, Milana Pavla, Milana Tůmu, Pavla Válka, Jaromíra Wilka a
další. Tento způsob výsevu se provádí i v současné době, ale počet porcí se snížil.
Ve výsevním aparátu mají vyklíčené semenáčky nejoptimálnější podmínky k růstu,
přesto spoustu kaktusářů přechází z úsporných důvodů ke klasickým výsevům
v jarním období. Kaktusy nejsou nyní zrovna v kurzu a špatně se prodávají, takže si
každý vysévá prakticky jen pro svou potřebu nebo jen pro nejbližší kamarády a v tom
případě není třeba provozovat celý kultivátor. Jarní výsevy mají své výhody. Je to
vlastně přirozený způsob, kdy přibývá sluneční záření, denní teploty postupně
narůstají, zatímco v noci klesají, což semenáčkům náramně svědčí. Stačí trochu
přihnojit, ve vhodnou dobu přepikýrovat a do podzimu máme slušné, semenáčky
připravené na zimování.
Každým rokem si na jaře též vyseji pár porcí, prakticky semínka ze zajímavých
rostlin z lokalit, které jsem navštívil se svými přáteli. Ještě před pár léty mě výsevy
připravil náš bývalý předseda Milan Tůma, za což mu moc děkuji, nyní čerpám z jeho
rad. Už dříve jsem vždy několik porcí vysel, ale nikdy jsem malé semenáčky
neprodával, maximálně daroval svým známým. Vyzkoušel jsem spoustu způsobů,
aby výsevy byly co nejúspěšnější. Desinfekce a moření semen, různé substráty,
přihnojování malých semenáčků, ochrana proti plísním apod. Jednotlivé porce
vysévám do připravených malých květináčků nebo do krabic, kde jednotlivé druhy
jsou odděleny jmenovkami.

Ukázka čerstvě vysetých semen jednotlivých porcí do květináčků s agroperlitem, sbírka KL

Jednotlivé druhy kaktusů mají různě velká semena, některé vyžadují před
výsevem speciální péči. Různá je i doba vyklíčení semen, některá klíčí už do tří dnů,
některým to trvá 1 - 2 týdny, ale jsou i druhy s delší dobou klíčivostí. Na toto téma se
v Ostravě už hodně psalo.
Veškeré informace o výsevech kaktusů lze najít v Jubilejním sborníku o
výsevech, který vyšel v Ostravě už před více než 40 léty. S odstupem času musím
konstatovat, že tato publikace je stále, i v dnešní době to nejlepší, co bylo o
výsevech kaktusů napsáno. Soubor článků od nejlepších pěstitelů obsahuje vše, co
potřebujeme o výsevech potřebovat.
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Semena Maihueniopsis darwinii var. hickenii JV (Jaroslav Vích) Argentina 2009
Ukázka velkých semen z podčeledi opunciovitých (Maihueniopsis darwinii var.
hickenii), které přivezl Jaroslav Vích z Patagonie. Velikost semen na různých
lokalitách může mít také různou velikost. Rozdíly lze vypozorovat na čtverečkovaném
papíře, kdy největší semena mají velikost v průměru 7 - 8 mm. Horská semena
Maihueniopsis darwinii z Las Leňas jsou poněkud menší, pro porovnání je zde
ukázka Maihuenia patagonica ze stejné lokality, které jsou v průměru asi 3 mm velká.

JV 8 - Maihueniopsis darwinii var. hickenii, Neuguén, Las Bardas, 228 m (S38 54.500 W68 03.495)
JV 13 - M. darwinii var. hickenii, před Zapala vpravo, u hřbitova, 772 m (S38 51.547 W69 44.165)

JV 21 - Maihueniopsis darwinii var. hickenii, Barancas, Mendoza, (S36 41.191 W69 50.256)
JV 22 - M. darwinii var. hickenii f. hustě otrněná, Barancas, Mendoza, (S36 41.191 W69 50.256)

JV 26 - Maih. darwinii var. hickenii, horská forma, před Las Leňas, 2160 m (S35 10.126 W70 04.316)
JV 27 - Maihuenia patagonica, horská forma, před Las Leňas, 2160 m (S35 10.126 W70 04.316)
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