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ALBINO VERSUS ALBIFLORA
Stan Oome

Er zijn enkele soorten in omloop waar-
van ook wit-bloeiende vormen voorkomen, 
die bekend staan als var. albif lora, maar 
waarvan in het wild geen enkele popula-
tie bekend is met deze eigenschap. Deze 
individuen zijn dan vaak in cultuur ontdekt, 
bijvoorbeeld in zaaisels van duizenden 
planten bij professionele kwekers. Dit is 

Er zijn planten bekend die twee bloemkleurvarianten hebben: naast die met de gewone 

kleur komen exemplaren voor met witte bloemen, vaak aangeduid met het achtervoeg-

sel var. albiflora. Meestal komen deze twee varianten van verschillende populaties. Maar 

er is ook nog een andere mogelijkheid.

voor de kweker natuurlijk erg interessant, 
want hij heef t nu iets nieuws in handen 
dat vast voor een hogere prijs verkocht 
kan worden. Dus deze rariteit wordt verder 
gekweekt en verspreid, en tegenwoordig 
worden van enkele wit-bloeiende vormen 
zelfs zaden aangeboden.

Afb.1: Mammillaria theresae en zijn variant albino
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Uiterlijk
Na het kiemen zijn de mutanten al snel 

te onderscheiden. De jonge zaailingen die 
normaal in zonlicht al snel rood tot paars-
achtig worden, blijven frisgroen. Ze maken 
dus niet alleen geen pigment aan in de 
bloem, maar ook niet in de rest van het 
lichaam. Deze aandoening kan van invloed 
zijn op de gezondheid van de plant. Deze 
maakt dit pigment namelijk aan in de epi-
dermis als bescherming, waardoor de witte 
variant wat in groei kan achterblijven, en in 
de felle zon eerder verbranden. 

Verder zijn de bloemen met recht wit te 
noemen: er is geen enkel puntje of lijntje 
van een andere kleur te ontdekken, en 

zelfs de knoppen zien er op zijn best groe-
nig uit. 

Enkele soorten waarvan deze vormen in 
omloop zijn: Mammillaria theresae, Ma-
millopsis senilis, Matucana madisoniorum 
en waarschijnlijk ook Mammillaria zeilman-
niana en Mammillaria ernestii.

Bij soorten waar van nature witbloe-
mige exemplaren voorkomen vertoont het 
lichaam de bovengenoemde kenmerken 
van gebrek aan pigment niet. Buiten de 
bloeitijd is niet te zeggen wat de bloem-
kleur zal zijn, die dan ook nog eens gelei-
delijk varieert tussen bijvoorbeeld paars en 

Afb.2: Normanbokea valdeziana var. albif lora
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wit, waarbij de “witte” bloemen en knop-
pen vaak nog roze lijntjes hebben en dus 
eigenlijk een tussenvorm aan één kant van 
de schaal paars/wit zijn.

Enkele voorbeelden waarvan deze vor-
men bekend zijn: Mammillaria herrerae, 
Ariocarpus kotschouwbeyanus, Normanbo-
kea valdeziana.

Er is een duidelijk verschil tussen deze 
twee vormen van witbloemigheid: de 
soorten met natuurlijke variatie bezitten 
de kleurstof wél, maar brengen deze in de 
bloemen sterk verminderd tot expressie. 
Bij de meeste soorten met een in cultuur 
gevonden variant is deze simpelweg niet in 
staat om de kleurstof te produceren. Deze 
vorm zou dan eigenlijk ook var. albino 
moeten heten.

Kruisingen
Wat gebeurt er als je een albino kruist 

met een wildtype? Om deze vraag te kun-
nen beantwoorden is eerst een klein stukje 
basisgenetica nodig.

De meeste planten zijn diploïd, wat 
betekent dat ze twee kopieën hebben van 
hun DNA: een van de vader en een van de 
moeder. Elk gen is in de plant dus in duplo 
aanwezig, maar niet elk gen hoef t exact 
gelijk te zijn. Aan de hand van het hier-
naast afgebeelde diagram zal ik proberen 
duidelijk te maken wat er waarschijnlijk 
aan de hand is met albino’s en wat er te 
verwachten valt bij kruisingen.

A, B en C beelden hier de enzymen uit, 
waarbij de zwarte letters de normale situ-
atie voorstellen en de rode een defect.

Situatie 1 geef t het wildtype aan, dat 
beschikt over twee goed werkende sets 
enzymen. Er wordt kleurstof geproduceerd: 
bloem en plant zullen dus paars zijn.

In situatie 2 is enzym B niet werkzaam 
aanwezig, waardoor het substraat dat 
enzym C nodig heef t niet aanwezig is en er 
dus geen kleurstof kan worden geprodu-
ceerd. Dit is dus een albino.

Als je nu een wildtype (1) kruist met een 

albino (2), krijg je situatie 3. Hier zal een 
van de sets enzymen werkzaam zijn en er 
zal kleurstof worden geproduceerd. Deze 
planten zullen er hoogstwaarschijnlijk uit-
zien als het wildtype.

Als je nu planten hebt die zijn ontstaan 
door een kruising (3) weer onderling be-
stuif t, zul je een volgende generatie krijgen 
in ongeveer de verhouding 1:2:1, waarvan 
er één van type 1 is, twee van type 3 en 
één van type twee. Dus drie paars op één 
wit.

Over kruisingsexperimenten met albif lo-
ra’s (dus géén albino’s!) valt veel minder 
zinnigs te zeggen, omdat bloemkleur hier 
door veel meer factoren wordt geregeld. 
Dit kan per soort en zelfs per individu ver-
schillen en is een kwestie van uittesten.

Met dank aan Bauke Spoelstra voor 
informatie.
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