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Na deeglike ondersoek uit verskillende bronne het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat ons 

hier in ons omgewing net een soort vaalbos het, nl. Tarchonanthus camphoratus. Dit is ook 

Leon Lubbe (weidinsdeskundige) se mening. 

 

MAAR ons is dit almal eens, dat nie al die vaalbosplante dieselfde lyk nie. Daar is plante met 

behaarde blare, wat dan ook grysblou voorkom en plante met gladde en groener blare. Ek het 

ook plante gesien met gladde, groen blare EN gryser fluweelagtige blare. Nuwe blare is baie 

dikwels grysblougroen (wit pelsie ). By hulle kon ek dan ook nie die kamferreuk vasstel as ek 

hulle gevrommel het. 

 

                  
 

 

Die hare op blare en/of stingels verhoed 

verdamping (hittebeskerming), maar is ook 'n 

maatreel om oorbenutting (deur diere) tee te 

werk (soos ook dorings, stekelrigheid, 

klewerigheid, irritasie deur chemiese stowwe/ 

gifstowwe). 

Nou het ek gewonder of nie dalk die vroulike 

plante hulle smaaklikheid reduseer 

(d.m.v.hare), om die rypwording van die 

saadjies te waarborg. Die manlike plante 

daarteen is "vry" na polle produksie  om 

gevreet te word. ?...Dis net 'n gedagte.... 

Eberhard Toelken meen die verhouding van 

manlike tot vroulike plante kan so in die 

omgewing van 1:10 wees.  

 

 

     
                       manlike plant 

 

Soos ‘n mens die afgelope weke kon opmerk, was daar war vaalbos voorkom, ‘n baie sterk 

soet, heuningagtige geur teenwoordig, en van die vaalbosstuike was oortrek van gelerige 

blomme. Dis die manlike plante, die takke het onder die blommevrag eintlik afwaarts gehang. 

Slegs die manlike blomme ruik so sterk.  

Die vroulike plante lyk soos struike met knoppe wat noch nie oopgegaan het nie. In die 

volgende groeistadium bars die blom oop en kapok is te sien. Daarin word die saad ryp. Hierdie 

wol is dan ook ‘n groot gevaar by veldbrande; dit smeul en word so smeulend deur die wind 

verder gewaai en versprei sodoende die vuur verder.  

Die vaalboswatte word deur voëltjies gebruik om ‘n matrassie vir die eiers en dan kleintjies in 

die nessie te maak. 



                
Vroulike  blomtak      vroulike blom verder gevorder 

 

By ons is nie so baie vaalbos nie, en al die plante is gevreet. Ek neem aan, dat dit vir die vee spesiaal is, 

omdat dit nie so in oorvloed beskikbaar is nie. 

 

Nog ietsie oor die smaaklikheid en plantseleksie i.v.m. voeding van diere 

 

Smaaklikheid van plante word be-invloed deur onder andere die volgende faktore: 

 

chemiese samestelling (bv. suikerinhoud, proteines, asyn-/ bottersuur) 

groeistadium van die plant 

omgewingstoestande (klimaat, grond, topografie) 

beskikbaarheid en voorkoms van ANDER eetbare spesies 

uiterlike struktuur (morfologie/ Beschaffenheit) van die plant soos aan-/afwesigheid van dorings,stekels, 

hare, posisie van die blare, klewerigheid, tekstuur van blare en/of stingels, hardheid, ens. 

 

Hoe meer 'n mens begin wonder oor die natuur en wat daar gebeur, hoe meer raaiselagtig raak dit en hoe 

meer respek en bewondering lok dit uit. 

 

Ek sê DANKIE aan almal wat hulle ondervindings, vrae en antwoorde met betrekking tot Tarchonanthus 

camphoratus met my gedeel het! Dit maak die "Plantstories" die moeite werd! 
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