
Pollichia campestris 

E: waxberry,  wild sugar bush, Barley sugar bush 
A: teesuikerkaroo, teesuikerbossie, suikertee, Boesmansuiker, wilde druiwe, k.....druiwe 
 
As ek die plant 'n naam moes gee, dan sou ek dit Skaampie Vaal genoem het; dit is SO 
ONOPVALLEND, eintlik amper onsigbaar. Gewoonlik groei dit in halfskaduwee weggesteek 
tussen ander struikagtiges of binne-in 'n ander struik (dikwels ene met dorings!). Moontlik is dit 
so, omdat dit 'n baie, baie lekker voedsels is  vir al wat  plante vreet! So word voorkom, dat die 
plant doodgevreet word. Die voedingswaarde is hoog. 
 
 

   ; 

Pollichia campestris sterk afgevreet               Pollichia campestris jong plant 

 

Die struikie word so tot 50 cm hoog as dit alleen staan, as dit  gerugsteun word deur die takke 
van 'n sterker struik en/of 'n draadheining selfs 1,5m plus! Die stingels is nogal sag, die blare 
groei in 'n kring rondom die stingel met afstande tussen blaarkring en kaal steel. Maar KAAL is 
hulle altwee nie, hulle is bedek met wit fluweelagtige hare. Die blomme groei in die blaaroksels, 
amper onsigbaar, later sigbaar as wit, dan geel, dan roeskleurige "bessies", wat eintlik nie 
bessies is nie, maar vlesige kelkblare........en DAARDIE IS SOET en eetbaar....die name dui dit al 
aan. Ek het geproe, nogal nie sleg nie! 
 
 

 
Pollichia campestris blom 

 

 
 
 
 

Hierdie spesies kom wyd verspreid in 
Namibia voor en is  ook nie 'n skaars plant 
nie. As jy weet hoe dit lyk ek vir dit uitkyk, sal 
jy dit gougou raaksien. 
 
 
 
 
 



  
Pollichia campestris saat,  

 
 

Oor die hele suidelike Afrika is sy medisinale waarde onder die plattelandse bevolking bekend, 
bv. 
*  gekneusde plantdele in kookwater, asem die stoom in om die asemhalingsweg oop te kry 
(asma, brongietis, toe neus en bors) 
*  tee van fyngekapte stingels en blare (kwart koppie blare/stingels op een koppie kookwater, trek 
vir vyf minute, versoet met struik se bessies) help teen algemene moegheid en uitputtung 
*  gekneusde plantdele in 'n ou sykous of manssakdoek toegedraai in warm badwatergesit sorg 
ook vir ontspanning van seer en moee spiere, gewrigte, seer rug, kneusings 
*  so kan jy ook die gekneusde plantdele in die sykous op seer plekke vasbind en vir 2 tot 3 ure 
laat werk 
 
Dis maklik, om die struikie in die tuin te plant: knip 'n takkie onderkant 'n vertakking af, haal die 
helfte van die blare af, druk takkie in vogtige grond, hou vogtig en kyk wat gebeur. 
Die struikie is gehard teen min reen en teen koue/ryp en lyk nie te lelik nie...beslis die moeite 
werd om te toets! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inligtingsbronne 
 
Heil-, Gift- und Essbare Pflanzen in Namibia  (E.von Koenen) 
Wildflowers of the Central Highlands of Namibia (Coleen Mannheimer) 
Gemsbok Bean & Kalahari Truffle (Arno Leffers) 
Wild flowers, Waterplants and Grasses of the Okavango Delta and Kalahari (V.Roodt) 
Indigenous Healing Plants (Margaret Roberts) 
 
Teks en fotos: Anka Eichhoff 


