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E: Cape hyacinth 
A:  groenlelie, Suidwes slangkop 
D: Schopflilie, Oktoberlilie 
Inheemse naam (kon nie taal opspoor nie, dalk Otjiherero) Ozonanga lily 
 

 

 
 
 
Het IEMAND al van 'n ANTI-plant gehoor of gelees??? Dit is 'n plant wat floreer onder 
omstandighede wat totaal ongunstig is vir plante oor die algemeen. 
 



En so 'n plant is Pseudogaltonis clavata! Ons ken hom almal, en ons hou nie baie daarvan nie. 
Dit lyk op sy beste wanneer dit droog is, die grond moet arm, kalk- en/of sandgrond wees, 
daar moenie gras of ander grondbedekking wees nie. (Ek was nogal stomgeslaan deur die 
gedagte van 'n anti-plant!). 
 
 Dit blom nou. ‘n Mens sien nou die blomme bo-op die dik stingel en onder op die grond steek 
'n bos veselhare uit. Waar dit staan, is dit ook 'n aanduiding van versteurde grond; ek sien dit 
nogal in kamphoeke, waar die vee alles vertrap. 
 
Botanici beweer dat dit 'n onbelangrike plant is, maar so onbelangrik kan dit nie wees nie. 'n 
Skrywer van ‘n reiskatalogus het ‘n nuwe uitdrukking geskep om die plant te karakteriseer. 
Buitendien is dit GIFTIG. 
 
Gewoonlik is daar nie rerig veeverliese in ons omgewing nie, want die diere KEN DIE PLANT 
en vreet dit nie. Gemsbokke vreet dit af en toe (vir vogaanvulling). Of hulle maagpyn kry, sal 
ons nie weet nie. 
 
Vergiftigingssimptome is: swaar asemhaling, hartprobleme. (Herzrythmusstoerungen), vinnige 
swak pols, dier blaas op. 
 
Nadoodse ondersoeke toon bloeding in verskeie organe, water versamel in hartsak en longe, 
verkleur na blou (aanduiding van te min suurstof). 
 
Die ENIGSTE benutbaarheid wat ek kon opspoor is om 'n kaal, ongeliefde plek op die werf of 
in die tuin te versier. Die plant het nie aandag nodig nie en wil ook nie aandag hê nie. 
Plantliefhebbers wat ons land besoek het, het probeer om dit in hulle (uitheemse) tuine te 
kweek. En siedaar, die plant groei, maar dit wil nie blom nie. Hoekom? Dit kry seker te veel 
liefde en aandag. 
 
Ek persoonlik hou daarvan, as hulle in Oktobermaand blom; hulle dui die begin van 'n nuwe 
groeiseisoen aan en, wees eerlik, hulle IS MOOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InligtingsbronneInligtingsbronneInligtingsbronneInligtingsbronne:  Heil-, Gift- und Essbare Pflanzen in Namibia (E. von Koenen) 

Toxic Plants of Veterinary Importance in Namibia (Coleen Mannheimer, 
Anna Marais, Sonja Schubert) 

                            Flowering Plants of the Kalahari Dunes (Noel van Rooyen) 
                           Internet Google 
 
Teks en fotosTeks en fotosTeks en fotosTeks en fotos:   Anka Eichhoff 
 


