Cactussenen succulenten.
De Vetplanten.
Crassulaceae.
Algemeen.
De farnilie van de vetplanten omvat 35
geslachten.
Het ziin tweezaadlobbigen
met grote
bloemen of met kleinere bloemerudie niet in
aren of hoofdjesvoorkomen.De bloemenzijn
niet drietallig, dilíwils met 5 leroonblaadjes,
de
Kalanchoë heeft er vier. De nerven van de
bladeren zijn niet evenwijdig. Tot daar een
belnoptebeschrijvingvan hun kenmerken.
Dezn àjn misschiennogal algemeendooh we
moeten weten dat het de tweede gÍootste
succulentenfamiliebetreft. Zij komt voor van
pool tot evenaaÍonderhonderdenverschillende
vonnen.Enkele'oaanverwante"
families zoalsde
dichtst
verwante
Steenbreekfamilie
(Saxifragaceae)
zijn niet succulent.
De ?.eeÍ gelijkende Sempervivoidae (de
Huislooldamilie) en de Kalanchoïdeae(de
kalanchoë-fanilie met de broedplantjesop de
bladeren) àjn de enige mooi afgelijnde
onderfamiliesvan de Crassulaceae,
al de rest is
in degrotepot vande Sedoideae
(de Vetkruiden)
gegooid.Zíj lcijgen de naan "Sedumn'.De enige
anderenog onderscheiden
onderfarnilieszijn de
Cotyledonaceae
en de Echeverioideae.
De grootstevertegenwoordigeÍ
van de familie is
de Crassulaarborescens.
Hrj kan tot tweemeter
groot worden en zelfs hoger. Ook de Crassula
ovata, met eivormige bladeren bereikt deze
hoogte.

familie is de Sedumroseadie eenkleine stronk
vormt met eenaantaleenjarigezijtakken.Het is
een circumpolaireplant: zij groeit vanuit één
punt of korte stam.
Deze laatste eigenschapfreffen we in het
algemeenaan brj de vetplantenfarnilie,denken
we maaraande Sempervivums.
De bladerenvan de Crassulaarborescensstaan
paarsgewijzegekruist op de stam. Daardoor
laijgenwe eengroei in tweerichtingenhaaksop
de spil.De nieuwetakkenkomentrouwensuit de
bladoksels. Dit betekent niet dat we overal
hetzelfderigide patroon terugvindenals bij de
Crassulaarborescens.De bloemenzijn echter
allen sym.metrisch
isomeer.
De Aeonium, meeÍ bepaaldde A. arborenm,
kunnen we beschouwenals een tussensoort
firssenCrasstrla
arborescens
en de Semvervivum.
Er àlnechter plantendie menin reedsmeerdan
ott6.rvffdslingen heeft ondergebracht,
"ijf
naargelangde kenmerkendie menliet primeren.
Planten van dezelfde familie zijn evanwel
gemakkelijk te kruisen, zodat men onbeperkt
variëteitenkankweken.In de naturnkomenzo'n
kruisingenook wel eensvoor en als ze dan een
beetje geïsoleerd gloeien komen we
gemakkelijkeÍtot een"nieuwe soort''.

De bladerenzijn tegenstandigen gelauist.

De Crassulaarborescens.

De noordelijkste vertegenwoordigervan de

I)e vemeerdering.
De Crassulaceae àjn gemakkelijk te
vermeerderen.Het volstaat een blad op een
zanderigebodemte leggenen het afen toe eens
te benevelen om in korte tijd worteljes te
voorschijn te toveren. Ook stekken gaat
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