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De Hoya-nieursbrief is een tijdschrift voor geinteresseerden
de planlenfamilie der Asclepiàdaceae, in het"bi3zonder in de in
geslachten Hoya, Ceropegia en Dischidia.
De nieunsbrief verschijnÈ 4 x per jaar.
UverÍtemen van arÈikelen en afbeeldingen is toegesÈaan
mits
duidelijke vermelding van de bron.
De Hoya-nieuusbrief is een uitgave van het IppS.
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:::::::::::l
tijd lopen uij met heÈ plan rond om een Hoya_
nieuvsbrief uit te 6even. Nu is het zover, het eerste nuÍnmer

Reeds eni.ge

ligÈ voor

u.

is.onze bedoeling om deze nieuvsbrief 4 x per jaar te laÈen
verschijnen, in principe Ín de eerst.e maand van ieàer kuarraal.

Het.
De

artikelen in dit blad

gaan over Hoyars, Dischidiais,

Ceropegiars en enkele andére kleine gàslachten uit de fanilie
der.Àsclepiadaceae. Incidenreel kunnàn ook andere planÈen die
zijdelings met. deze groep te maken hebben aan de oide komen.
ln,elk nunmer hopen ve enkele pl-anten te behandelen vaarbij
vel naruurli.jke omsfandigheden, literatuur, habitus, bloei enzo_
cultuur aan de orde komen. DaarnaasÈ divers€ kleine rededeLin_
gen. en stukjes over allerlei onderverpen uaar tre Ese
te Ínaken
hebben.

hlij stellen ons voor ook een vragenrubriekje i.n te stellen. llet
is voor ons-erg_belangrijk te yeien lraÈ de moeilijkheden en er_
varingen bij anderen net. deze planten zijn, Hebt u vragen,
laat ons die dan uecen. Het uv vragen, of,noe_
ten uij dit blad oaken.
"n "unr".kin[en

Wij hopen dat deze nieuwsbrief voor u een exEra stimulans

zijn bij

ínag

heÈ verzorgen en besÈuderen van deze nooie en vooral
boeiende plantengroep.

Huibrecht en Ruurd van Donkelaar
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Even voorsÈellen

Ing. Huibrechr van Donkelaar, oud 55 jaar, reeds vanaf zijn
jeugd bezig net planÈen. heeft in 30 jaar de grote IPPS-botanische collecÈie van succulenÈen opgebouud , de laatsrè jaren sameo Det zijn zoon,
Ruurd van Donkelaar, oud 24 jaar, ook al vanaf de lagere school
planten verzamlend.
In 1898 kochE onze g,root- en overgrootvader het. terrein uaarop

ulj nu nog zit.ten. Ook hij uas eèo groot plantetrkenner Eaar dat
gold al aan hef, begin van l80O voor de van Donkelaara die in de
planÈen zaten. Rond 1840 rerden naar A. van Donkelaar verschillende planren genoemd zoals §aooilsria donkelaarii,
Selenicereus donkelaarii én Gesneria donkelaarii. Diens klein-

zoon, onze over- en betovergrootvader. uas begln deze eeuu
ÈuÍnbaas in arboretuo troopenburg Ín &otterdao-[ralingen,nog
BÈeeds vernaard oo zljn booen en heestercollectie.
Nu runÈ de fanilie van D,onkelaar een bloereazaak en tuincentrun. Ook hier llgt de nadruk op bijzondere plantensoorten zone1 voor kaner, kas als voor de Èuin. Daarnaast onderhouden ne
de IPPS-botanische collectie bestaande uit ca. 10.000 verschilIende soorten eo voroen van voornanelijk cactussen, andere vetplanren en epifyten. Ib doelstelling van het IPPS is het instand houden van botaaisch uniek [ateriaal, veroeerdering van
zeldzane soorten zodat geen natuurroof hiervan nodig is en het

i

doen van naamgevtngsonderzoek.

dit

momenÈ

Dit

naaagevingsonderzoek

is

vooral gericht op de ge§lachten Hoya, Dischidia

op
en

Ceropegia en hun veryandten. Vao deze planÈengroep zijn meer
dan 350 soorten en vonlen in de collectie opgenooen. Alle soorten, vorEen en standplaatstypen zijn genusuDerd, de IPPS nunnering. Van alle numers is eèn archief met beschrijvingen en foÈors en een herbariun van bloemen en planÈoat.eriaal in gedroogde voro of op alcohol aangelegd. In de bibliocheek staaE een
grote verzaÍEling copieen van oude literaruur. De conbinatie
van oude literatuurgègevens en recenr plant.materiaal zal uiteindelijk moe[en leiden tot een juisEe benaoing van alle plan-

ten die in cultuur ziJn.
llij zullen u hierover regelnatig uiEgebreÍd inforueren.
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Her geslacht

HOYA

I

Historie: In l78l yerd door de zoon van Carolus Linnaeus een
plant gepubliceerd onder de naao Asclepias carnosa. Deze planL
werd enkele jaren later door Robert Brovn bestudeerd en deze
kvam ÈoÈ de conclusie dat de planÈ zoveel van de Àsclepias af
veek dat er een nieuu plantengeslachr moesL yorden beschreven.
Asclepias carnosa uerd ongedoopt. tot Hoya carnosa, het type van
het nieuue geslaeht Hoya, genoend naar Roberts vriend Thomas
Hoy, tuinchef Ín Engeland bij de Hertog van Norrhuoberland.
Diverse soorÈen Hoyars verden in de jaren erna door Broun onÈ-

dekr en naar de f,.ec Gardens bij Londen gebracht. Vooral i.n de
19e eeuu, de kolonj.ale bloeiperiode, zijn in de tropische wouden van Zuid{ost Àzie taL van soorÈen gevonden en beschreven.
Vele botanicl uiÈ uesterse landen gingen in hun kolonien planten bestud€ren en brachEen prachtÍge planÈencollecÈies, EeesÈal
in gedroogde toestand naar herbaria en boÈanische Èuinen in
Engeland, ilederland, Duitsland en Frankrijk. De soorten nerden
in het latijn beschreven en solrs voorzien van tekeningen gepubliceerd in botanische cijdschrifren. Door de grore hoeveelheden planÈnaterialen die uit die gebieden kuao, de gebrekkige
eo@unicatieoiddelen en de koloniale ruzies knan het echÈer
vaak voor dat dezelfde planteo onder reerdere naoen beschreven
zijn. Van de ongeveer íD beschreven naoen kunnen ne vrijuel
zeker ruia 30O als synoniet beschouyen.DiÈ a1les eaakÈ het er

niet. eenvoudiger op oo nu planteo te ben6een. Ib laat,ste 5O
jaar is er nÍeÈ zo veel Eer oyer lloyars geschreven, vooral ook
omdat de vervarring i.n de periode ervoor te groot geuorden Ías.
Een enkele recente studie , zoals een uiÈtsuntend artikel van
R.L.RÍntz in flThe Halayaa llatsre Journald in 1978, heeft geprobeerd neer uat duideLijkheid te verschaffen.
Voorkooen: Zoals al veroeld, koeen alle Hoyars voor in de tropische uouden van Zuid-Oost Àzie. Van Zuid-Hirralaya, Nepal en
India tot in Japan en van Indo{hina toÈ Noord-Oosc AusEralie.
De grootste soortendichtheid treffen we aan in Maleisie, NieuuGuLnea en de Phillppijnen. De neeste soorten komen voor in het
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laagland tot ca. 500 n. boven zeeniveau, slechts ueinigen ÈoÈ
2000 n. hoogte in de bergen. Daarboven zullen we ze nieÈ aant.reffen. Àlle Hoyars zijn epifyt. Ze groeien Ín of aan bonen en
sEruikgeuas. Een eakele zoals Hoya ausÈralis ni1 ook rel eens
onder het struikgeuas in de humuslaag rrorfelen. De meesÈen
klimoen of slingeren j.n een Èegen de klok in gedraaide spi.raal
tegen starmen en takken omhoog naar de lichrste plaarsen. EnkeIe anderen groeien sÈruikvormig in holtes, soms hangend andere
soorten omhoog gericht. lJe vinden Hoyars vooral op lichte
plaatsen, aan bosranden eo yaterkanÈen vaarook de vochtigheid
zeer gunstig is. Zelfs in parken en sÈadstuinen yorden di.verse
soorten aangetroffen. In hun uoongebied zijn ze zeer algeeeen,
vaak Èreft. men neerdère soorÈen door en bij elkaar aan of in
corabinatie net Dischidiars en orchideen groeiend. Zelden ziÈten
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RinÈz: The l,Íalaysian species

of

Hoya

ze boven in de

bomen

de uat lagere delen

zoals vele Dischidiars maar groeien ze

tot

op

maximaal 2O meEer van de [rond. Met hun
nemen ze heÈ voedselrijke vocht uit de bo;mhoLtes en
uit de vaak dikke sponzige boombast op. sonmige soorten zoals
Hoya linearis en engleriana groeien vàak op rótsrichels, op
plaaÈsen naar zich veel humus verzaneld heàft. Door ae groie
hoeveelheid humus is het groeimedium altijd zuur.Ook ,.Í hec

yortels

uater door de losse scructuur en de grote capilaire nerking van
huous als een spons vorden opgenooen ternijl een teveel dÍrekt
zal afvloeien. Hierdoor is de yater-luchth;ishouding optioaal
voor deze planten.

Habit.us en bloej.:

AlIe Hoyata hebben aan de stengels

Èegenover_

gestelde of sons een drietal kransstandige bladeien. Meèstal
zijn de stengels glad sons llcht behaard. AIle stengels bevaÈ_
Èen uiÈte of hel,dere laEex. De yortels verschijnen óf aueen
aan de stengelbasis of 1angs de hele stengel. De bladeren ziln

bij sonnige

groepen in het geheel nl.et, bI3 s@ige
behaard. De bladgrootce varj.eert, van helè kleioe, een
".". enkele
"tuik
cm. grot,e tot. 30 c[. lange bladeren. De bLadvora is 1ineair toÈ
praktisch rond, de bladvoet-is vigvornig, rond of bartvornig
soms gevleugeld.De reeste bladeren zijn sterk srrc.culent, diË en
vlezig, en van een uaslaag voorziea.È bladeren die in àe scha_
duv groeien zijn doorgaaÍts groter en duooer dan de bladeren aan
de zonkanr. Ook geldt dat roor §oorÈen u1t drogere gebieden.
Hun bladeren zijn dikker en kleioer (verdarpiàgsbe[erklog) dao
die van hun regennoudveruaadÈetr. IbEe hebbea'vaalc dunne ei"
krui.dachtige bladereo, ze hebbeo i.n het geheel geen succulente
kenoerken. Vele soorten hëbb€o fraaie opiall.ead generfde bladeren. Somige-zoals lloya cina,-orifolia à ucrosylla hebben
drie ror vijf duidelijk ger.ekeode garallel Lopeà ir Dervëa,
sn_
deren ueer tal van veerróntge zoais lbya polyneura hetge;

veelnervi.g betekend.
De bloenen. verschijnen

ir trosseB aan bloeiyijzestëlen
(peduncels) die oeestal (uitgezonderd oa Hoya bella) neerdere
jaren achterèen bloeaen kunnen voortbr.ngen. De bloenen eelf
staan op vaak lange bloensÈel.en (pedicelÀ). Zo,n tros van
bloeostelen, 2 tot 25O sÈuka, is àchern oi bol vormig.
bloem
zelf is-zoals voor de gehele faoilie der AsclepiadacËae De
ge1d,
vijftalllg. Misvorningen van vier- of zestallige bloenen-komen
voor.
De bloembouu en het bestuivingsoechanisme vornen een verhaal
apart..-De bloer is opgebourd uit de telk (calyx) dÍe meestal
zeer klein is, de grote kroon (corolla) en daàr binnen de bij_
kroon (corona). In het centrum van de bloen onder de binnensie
coronalobben zitten de vergroelde helndraden. De heloknoppen
hec sfuifmeel uat in rrree klonpjes
!11fera).nroduceren
(pollinia)
per heluknop vergroeid is, eveneens een i.ànnerk van
oe Asclepiadaceae. Tuee van die stuiffieelklompjes, een van
de
ene helmknop en een ander van de naast.liggendà-heioknop zijn
samen verbonden door een verbi.ndingsbrug[Ëtie. DLt
beslaat-uit
tvee boogjes (caudicels) en een z*àrr tiàople
1."rpu"..ij-ur-t.us8en. Deze zuarte knoopjes zijn alÈijd auiaefiSf'zichtíaar
als vijf. zuarre punÈjes rànd nel niddei van de bloen.
ren Insekt. uaÈ voor de bestuiving Boet zorgen yordt aangeÈrok_

l. Pedicel
2. Colyx
3. Corollo
4. Corono-upper
lobe

5. Corono-lower

-

lobe

6. Coronol groove
7. Aniher
8. Anther wing
9. Anïher oppendoge
to.

Twln polllnlo

lt. Stlgmo
)2.

Receptive oreo
of stigmo

t3. Ovory

Rincz: The Halaysian
species of
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ken door de kleur, de geur en de zoele nektar van de bloem. Zo_
dra deze op de bloem klimÈ strijkÈ het met zijn poot langs de
helmknoppen en raakt heÈ zuarte knoopje aan. óit-kanÈelt iets
en Èrekt daarmee de tuee sEuifmeelklompjes omhoog die onder hun
beschermende vliesje uit.komen. De boogjÀs die de klompjes aan
her knoopje verbinden klappen door en-ilenroen zo de tuËe polli_
nia rond de insekÈenpooE. Het insekÈ meestal een vlieg of een
bij gaat, van bloen naar bloem en strijkt vervolg,ens dà klomples
af aan een andere b1oem, en vel zo dai een ,an à" tre" poffiiia
precies in een railsje klem komr te zitLen t.ussen de tr.ràe helm_
draden in. Zodra he! pollini.un goed omhoog getrokken is in de

geleiderails breekt her verbindingsbrugg.iË af en de vlieg Ís

zÍjn_ lasÈ kuijÈ. Vervolgens kan er uit-het polliniua een sËuif_
meelbuis groeien naar het vruchÈbeginsel uaàr de uiteindelijke

bevruchting plaats vindt,.

In di.t vruchÈbeginsel zljn de Èuee peulvoruige rruchten Ín be_
ginsel. aJ, aannezig. lleestal groeiÈ er slechtà seg uir Èot een
boonachtige vrucht, varierend van 5 tot eer dan 15 co lengre.

Zodra de vrucht rijp is barst deze open e& een groLe hoeveàl_
heid zaden aan yiE vruchtpluis naai.en eruiÈ riaar een volgende

boon uaar zorn pluisje goede aanhechti.ng uindt ilan eeo ruue
tak. Hier zal a1s de omstandigheden goed zijn na verloop van
Èijd een nieure Hoya kunnen bloeiea ès zaad-zeccen.
In de culÈuur zal eeo lloya zeldeo zanrd
Hier in Neder_
".eí:rer..
land zijn niet die losekEeo die de juisLe
voro en oaat hebben
aanwezig en oet de haod bestuiven is gezieo de eooplexe bouu
vrijuel orulogelijk. Ook ia de saÈuur is zaad vrij ichaars en
kan alleen_ BeoogsÈ uordea op het roent vao barsten van de peul
anders is het zsad ni.et rijp" &dar de zaden @eteec uegruaaión
zal ook uit het rild vaodaan aeldea zaad te krijgea zijn. Van_
daar dat lloya zaad vrijuel nooiÈ aangeboden uordÈ.
CulLuur: h Hoyats Èe kïeken zullen ie uitnoeten gaan vaÍr de
natuurlijke graeioostandigheden. lle kunnen een gróre lijn trek_
ken.en die 1s als volgt! àe grond ooet luchtig,-hunusrijk en
[aEig vochtig zijn, de teoperaÈuur matig tot f,oog en de lichÈinten6iteiÈ hoog.
Eerst de grond: huneuze grond i.s belangrÍjk voor de zuurgraad
en de voedselvoorzlening. Huous is een-meigsel ,un ,urgui. un
nog nieÈ vergane planÈenresten. Dit nengsel wordt langàaam ver_
teerd raarbij de bacterien de resÈen afÉreken en omzeÈten tot
voor de plant opneembare voedingszouten. Huous is sterk capÍl_
lair en Erekt dus vocht aan. Ue ooeten sEeeds voldoende vocht
toedienen daar anders dè huous heÈ vocht uiE de uortels Erekr
.1.d.:: kunnen verdrogen. De hueussoorten die uij gebruiken
zijn bladaarde, turfmoln brokken en vezels, sphalnin, boorn_
schors en varenHorÈel.0n de grond luchtig te hoiden kiezen ue
voor een zo grof nogelijke hunusvoro en voegen er nog wat neu_
t.rale st.rucÈuurvèrbeteraars aao toe zoals pàrlite, vórniculiÈe,
gebakken kleikorrels (hydrokorreLs) en styiopor (pi.epsctruim).
Wij geven zelf de voorkeur aan een mengsel vàn turfbrokken en
vezels net perliÈe, kleikorrels .n sryiopor. Dir mengsel. houd
voldoende vochÈ vast ternijl uun tu".ól àirekt wegvl.Àei!. Er is
voldoendoende lucht in de grond aanuezig zodaÈ stikken van
de
uortels vordt voorkooen. Onder Ín vooral grotl poÈten uaar
ge_
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twin-poilinie found

in

2) caudicle; 3) caudiclc wing:4)
pollinium;
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Malayan Hoya species:

il

pounium *ing.

l)

corpuscler

vaar voor dÍchrslibben kan ont.staan doen we een laag grove styroporkorrels zodat een teveel aat) vater makkelijk ueg kan.
Kleinere Hoya soor[en groeien ook uitsrekend op stamnetjes varenyortel (Dicksonia). De sÈrucfuur hiervan is ideaal voor

vochtgevoelige epifyten. lle kunnen deze geuoon ophangen op een
li.chte plaats, regelmatig sproeien en af en Èoe dompelen.
Hoyars uit de vat gemat.igdere gebieden zoals H.carnàsa en
austraLis zijn ook Èevreden met een wat mÍnder hunusrijke
grond. Een goede luchLi.ge porgrond voldoet dan al uj"tstekend.
l,Je plaatsen voor de kLi.mnende soorÈen uat st.okken of een kliorekje in de pot en de plant kan gaan groeien.
[,/e houden de grond bij de planten maÈig vochtig. Bi-j uarm weer
geven ve i,ets meer vaLer dan bij koeler yeer. Hoya carnosa en
austral.is kunnen in de yi.nter een koele droge perÍode hebben.
Gevoelige soorÈen a1s H.linearis en engleriana kunnen ue beter
iets aan de drogere kant houden. Verporren doen ue zo min mogelijk. Eenmaal in hun defini,Èieve poÈ noeLen ye de-gevoeli.ge
uortels zo veel mogelijk Eet. rusÈ laten. Alleen alÀ de grànd
geheel verreerd is en dichÈslaaÈ yaardoor de varer-luchchuishouding versÈoort uordÈ, moeten ue verpoÈfen. l,Je lopen echter
heÈ risico daÈ alle nog gezonde yort.els afsterven en ve de
plant opnieuv ooeten beuortelen. Hec is beter en vaak voldoende
om regelmatig ieLs van de bovensÈe grond en lreÈ een lepel die_
per uit de pot gehaalde grond Èe verversen. Af en roe o.r .en
sÈokje belucht.en is ook raadzaan. Als er iets fouÈ zlt onder de
grond zoals uorÈelrot. en sterfÈe door een slecht.e uaEer-Iuchthuishoudj,ng dan oerkc u dat snel genoeg om nog in te grÍjpen.
De bladeren vorden slapper en iets rimpelÍg. De plant-gaài vaak
veel luchlyorteLs maken en de groeipunÈ sterft af. U hÀbt dan
voldoende Èijd,om de planÈ geheel te verni.euuen. Neem een paar
krachÈige sÈekken, een stevig niet te jong sÈengelsÈuk met en_
kele bladparen, en beuortel dat met ,ai siekpoeàer in vochÈige

perliÈe of turfnolm.

Bemesting: ook bi-jmesten za1 regelmaÈig moeten gebeuren. Een
goede mesÈst.of is een vèreiste. U1j gebruiken ,àlf Agl-ucon
vloeibare mesÈ daar deze urat samenÀtèlling betreft góed is en

al-s voordeel heeft dat heÈ eveneens door àe bladerei wordt op_
Benomen a}s ve het over de plant heen sproeien. Bovendien men_
gen ve door de mestvloeisrof die de halve concenÈraEle is van
uat de verpakking voorschrÍjft, een beetje BycobacE. Dit i.s een

vloeibaar huousexEract. uaÈ veel sporenelèmenlen bevaÈ. HeE
uerkt goed bloeibevorderend. In de zomer mest.en ye eens in

de
in de yinter eens in de Èuee maanden.
Licht: de meesÈe Hoyais houden van een lichLe zonnige stand_
plaats. Alleen bij felle zonneschijn is heÈ goed om ieÈs Èe
schermen._Bij licht.gebrek krijgr dÀ plant srèrk lasr van knop_
en bladval hetgeen vooral in dÀ vintàr een lasÈige kwaal is. In
een kas zal de Hoya zich prima Lhuisvoelen als hij met zj.jo
Eakken ]-angs het dak geleid wordt. In de kamer is vooral. een
vensEer op heÈ zuiden ideaal. De pot met uorlelkluit moeÈ
bij_
voorkeur uel ieÈs beschermd vorden tegen re felle zonneschÍji
bv. door die i-n de schaduy van een anàere plant Le zetÈen.
TeDperatuur: de meesÈe Hoyats gedijen goed bÍj een genraÈigde
toÈ uarDe CemperaLuur 15-22 C. Een doorsnee kàmercemperafuur

maand,
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van 20 C is goed voor praktisch alle soorren. rs NachÈs mag
de
temperatuur gerust zakken tot. een graad of Lwaalf. In de kàs
ye
houden
de Hoyars het liefsL in àen warm vochrig gedeelte.
Enkele soorEen zoals H.carnosa, australis, globulosa en
shepherdii kunnen dag Èemperaturen van een succurenLe kas van
JO-]: C goed. verdragen. Houdr ze dan wel uar droger.

Luchtvochtigheid: de luchtvochtighei.d is meesEal her grooÈsÈe
probleem. De meeste soorten vooral de duribLadige, groàien
in
heÈ uild onder zeer vochÈige omsÈandigheden. In een uarme
or_
chideenkas is dit klimaat goed haalbaàr, .in de kamer echr.er
zal
bij 20-22 C de relaLieve luchrvochrÍgheid zelden hoger zi;n da;
70 Z, terwijl 80-gO Z geuenst is. Doór veel re nevelen
en de
PranLen op ruime schoÈels neÈ yater of met de pot op een voch_
tige turfbak te zetten kunnen ue de geuenste vàchr:.gneid berei_
ken. De soorten die koeler kunnen stàan neroen vaak
lurroug.n ,et

een lagere vochtigheid, 60-70 Í is vaak aI voldoendà. ÀIíeen
bij knopvormlng noet deze hoger yorden oo afvallen Le voorko_
men. Regelmatig de bloentros nevelen gaar voorLijdi6 .frrfiu"
Èe3en en van bloemsueÈ heeft een Hoya veinig 1asi.
Éen hygrome_
fer. kan vaak een handig hulpoiddel ii.in bij problemen oer
I

uchÈvochtigheid .

lJilt u veel succes hebben, begin dan nooit meÈ de moeilijkere
soorÈen van bv. l{ieuw-Guinea maar experioenteer eersÈ.met
een_
voudigere soorten, daarin is al keus genoeg.
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}<LEINTJESi
Enkele kleine Hoya soorten

De groep van de kleine Hoya's

is bij verzamelaars zeker een der

populairsce. Het zijn over het algemeen niet zulke moeilijke
soorten, ze kosÈen ueinig plaaÈs en ze vormen het hele jaar

door een lusÈ voor hec oog met hun vaak fraaie blaadjes en tere
bloemen. De meeste soorÈen bloeien snel en rijk. Enkelen hebben
vasEe bloeiperioden anderen bloeien het hele jaar door. De bekendste is Hoya bella, een soort dat a1 tientallen jaren in Nederland gekveekt uordt. Hierover een andere keer meer. De laacste jaren zijn in heÈ handelssortinenÈ nog Euee soorEen verschenen. Dit zijn H.lacunosa en H.linearis. DaarnaasÈ yorden
door ons nog rienÈallen soorten geteeld die vooral voor de
liefhebber zeer interessant zijn. Enkelen vorden in diÈ artikel

besproken.
De meeste kleine Hoya soorÈen

zijn sterk epifyÈ.. Ze vragen een
zeer luchtige grond en zijn ook goed Ee houden op st.aEoeÈjes
varenuortel. Voor een kamerkasje of een zonni.g t.errarium is het.
een ideale beplanring die ook meÈ Dischidj.ars Èe coobineren is.
De Íreeste soorren hebben Èere behaarde bloeopjes in een vlak
bloeischerm daÈ naar beneden hangt. Somige hebben een bolle
tros

bloeoen.

Hoya lacunosa

--l

i-

fpps

123

De algemeensLe in cultuur is naast Hoya bella, Hoya lacunosa.
Deze sterk groeiende plant heeft kleine ruiLvormige bladeren
meL duideli"jke opliggende nerven, De bloemen zijn wit tor creme

in

gesloÈen vlakke trossen. De bloemcorona

is oranje-geel.

De

corollasJ.ippen zijn naar achÈeren omgeslagen en zijn stijf behaard. De bloemen geuren zeer sterk. Cedurende het hele jaar

vj.l deze plant bloeien hoewel in de yinLer in lichtarme periodes de bloei vat afneemt. Van deze planL zijn enkeLe veinig van
elkaar verschillende Lypen in culÈuur. De fourief onder de naam
ll. micranÈha in omloop zijnde plant is de echt.e H.lacunosa
(IPPS 123). Dit is de beste groeier en bloeier. Iets kleiner
van bloemÈros en meL een zeer lichte roze uaas over de bloem is
de planr die alÈijd al H.lacunosa genoemd uerd (IPPS !24). Deze
zou volgens mrs.C.Burton, redactrice van het amerikaanse Hoya
tijdschrifE en veryoed liÈeratuur verzamelaarster, overeenkomen
met de vroeger beschreven varieÈeit pallidiflora hetgeen bleekbloemig betekenL. Ons inziens is heÈ verschll zo klein dat er
niet over een varieteit gesproken mag worden. Helaas houden
schrijvers en redacEeuren van het amerikaanse Eljdsch?ift 'The
Hoyant te veinig rekening meÈ de natuurlijke vari.aLj.e breedte
van een soorÈ. Ze hechten sÈerk aan kleur en grootte verschil-

len die echter door de groeiomsÈandlgheden zo uiÈeenlopend
kunnen zijn dat ze vaak nieÈ als determinaÈiekenmerk in aanmerking komen. De oude literaLuur wordt door hen heilig beschouwd
en men ErekÈ te snel conclusies over juisLe benami.ngen. Hoe
meer He zelf in de oude literatuur duiken hoe onzekerder ue van
onze namen worden en hoe zekerder van de fouten die in de
U.S.A. gemaakt uorden. ['lij blijven voorzichrlg met benamen en
daarom hebben al onze planÈen lPPS-nunners zodar evenÈue1e vijze8ingen makkelijk zijn door te voeren. Houdt daarom bij de bij
ons gekochLe planÈen de nurnmers op het etikeL.
De echte Hoya micrantha ls een groLere plant dan H.lacunosa.
Hij is beschreven door Hooker in 1883. Rintz heeft in zijn artlkel in The Malayan Nature Journal een goede beschrijving en
afbeelding staan die echÈer niet geheel overeen komt met de
plant van Hooker. Nadere st.udie is verei.st. In de cultuur zi-in
enkele planÈen die mogelijk Hoya micranÈha moeten heÈen. Ze komen slerk overeen meÈ de plant van Hooker maar hebben niet de
duidelijke opliggende nerven die Rintz aangeefÈ. Deze planten
zijn slerke klimmers met dunne sÈengels en kleine ruitvormlge
toÈ Brotere langwerpige bladeren. Enkele vormen uit lndia hebben een lichte behari-ng lang de bladrand. De beste vorm en de
mooiste bloeier is Hoya IPPS 14, deze bloeiÈ met een open
scherm purperrode tot oranjecreme bloenen. Al naar gelang de
lichLhoeveelher.d

plant.

verschilt de bloemkleur zelfs aan de zelfde

Een ieÈs grovere vorm ontvingen uij van de Hortus fe
Utrecht onder nr.207. Di! is nu tloya IPPS 216. De bladeren zijn
uat langer en spit.ser dan IPPS 14 en hij bloeit minder rijk.
Een phÍ1ippi-jnse vorm (IPPS 188) en een iets behaarde indiase
vorm (IPPS 177) hebben bij ons noB nleÈ gebloeid. Een andere
mogelijke naam voor deze pLanten zou H.revoluEa kunnen zi.jn
hoewel wij ook hieraan Èvijfelen.0nlangs ontvingen Hij tree
planten die vel aan de beschrijving van Rintzrs mj.crantha vo1doen alleen hebben ze bij ons nog nj-eL gebloeir, l.iij uachten
met spanning de eerste knopvorming af. De resulLaten verneemt u

dan wel.
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Hoya micranrha

? IppS

14

Hoya inconspicua IppS 131

I

t

Een derde leuk soort-is Hoya IppS
l3l.
onder de naam liEorali".onlrung"n *à.. Deze plant is door ons
ir-i"r.rging van het
ameri.kaanse blad als H,inconspicua
i; .;ï";p BebrachÈ. Vermoe_
delijk zijn de namen.synonj.em. Uec i"
Vooral de eersre Eiia-zar net-pià;.j; een-J.E moeilijk soort..
staan. Toch is hÍ, Ëer vaard gàhoudËn ;;"rL hebben meL aan_
i.-ià.d"". De lichrgroene
bladeren die in eérsre^nieuvgioei-à.à"1àurir"
kleuren verschil_
ten sÈerk in grooEre.^Soo*r,gË ui;d..;;,;;j;
zeer rang en smal
andere daarentegen klein. en rui-tvormig.
iËa i" een [enger k]io_
planrJe die zodra hij-enkele
kkj;"';:;.;il
heefc spoedig de
r.rJne rrosjes rode bloemen
_r.ur liurl-O"rJ-Urourp5"" zíjn l/2cn
doorsnee en srerk behaard. s.li:[-I;'rí"-àr.n.ur3,

her zijn ju_

:fft:i:";"Ï:'*i;";:':t'u"'oàhtsu'ou'ris-i"..o..en
I"àul"o"-ï,ïi,ïlIf;l;rfiïo';::.,;::;,::,Í.Í33.:i

ue oppas-

f:r:il ffi;:-

Eveneens vocht.levoelig. Ís het
leuke kruipert5L Hoya serpens.
komr oorspionkeri-jr..rir

Hij

iirrr..l nà..ÍIi,ior" uir de vochrise
li'aralà'-il ffi;;;: ronde
blaadjes vàn
re dunne hangende ."k]^:"i-11:ht tapijÈie on-!1-ryr. il'i;d;l1l:n're" iisiJ-u","ïiiia3'lià!"0Íi.ili'ï;:#il::i;: Si"oiiï"

ï:l'il':Ï::1.:"i::.::

Í:ii,::{ li:ï: ;::ï::::..:i:"h:iaíiHï.,1i:,:::ï.,fï
rood. Het rs"nelaal

iiet een rljke bloei_
::ï.:: *:1.:ï",:::
raarstà"sàài.'ilin3"l3";ï:;";ïii:Í,i":i:l.r3rfil;jrt;J;:;".

Her

Deze

planr die eveneens uit-Sj.kkim

en"n.pIï-i ora uiÈ de voch_
Li.se bossen op l0oo r.:-?mo.T.;;";!.-;iji.'srerk
af van alle
andere Hoyars. De bladeren.zijn

tot 5 ., i"ng,

naaldvormi.g en

í,iï*iiïi..Het bladopèrv,ak
f; :ï:;"ffi:":ài:,::ï .id";il ;;;lange-hangendt.tt;;;;i;i;;:-^
Deze kunnen
S-1:"T
toÈ
ve1
.r::
-;;';;";iàr-LI'i!.ii:;.,:;":"ï";Ílx;"1!.
ol??l::".§lÈi"
1.";"

ilidi:
Ïi:1.;"::',1:;n^:' *ul "n.d' stËnsei arstaan en bi3
schi jnen ;;;;; ;;";;iï.;',J;;ï'i:irl'iï:;,]ï
Í:rn::i":,fiii...
oraniegeet harÈ.

Ze nrnSln.in vlakke .;À;;;
lo roÈ 15 bijeen.
virre cororla is steik u"t.uià--.n
;;;;;ï:."
bloemen geuren sÈerk. Nu een p"riooenaar achreren
§:lt:lr..De
van
ken sluiÈen de btoemen_zich ueer
,,e_
en-r;iïJ-;;. ook deenkele
bloeivij_
zesreel valÈ meesral af,
ri"""ril-rI.ri'rn
uun hangpor op
.Hoya
een Lichre plaaEs een ui3roía..-àelà.I.ilrË'p."rL.
Mirs u voor_
zÍchtig benE met uaÈera
veel plezier aan uereren.
l, a" ioieuno;";rff:;:*:Y"n,:'r:-u.er
r. u"i,ilà"-à.; "ïi'"àioJ.l"i:: :::1".il:i:".ilf .;i::"u"a.." - ràu_
birouata, luu".í-.""ïàr" meer. Aten
liïtll"*,.parviftora,
zeer
de moeiÈe waard re houden, ;".;;ii;"-;
,etu. uouien.
De
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EEBCTFE.GiIA}Ei
tiet eÉts§&* &rc$egia
§etepqlat*' be§ora tot eën 8f,sat &aÉlepiadaGeae §eslec§E, Ëc
aqeigàr !1@ sëottee Yoaf,kffid in ífrika sr f,a*er ! .Sroeste
ca*eatt*t*e riad@ re í;a Zaid-Àfri*a E€L so8crÉr É5 seiorcee*t
de ro*: is rëlrepÉeid oyer heE sÍerigè dcel vm àfri*,s eg t é'"
-.ëfrikadtÉrc slrsrqtts-líjn tet oeest
!r!sh sa SnbtÈeplsttr à*ie. De

be*.en*. §Ft@É p16$Ge§@ëkèr'§ a1s Sdfilecíter" §ebuner* er:
& Iaarst
E.Ë.bm }rÉeeeo vele soorten geronden en besëhreÉa.
die iB ge iiÉàSeMÈ berrgha"eef rorrrnarelijle die Plertee jiehlecht*r
de soor'àlige seelsè &aloaiea voorkr&aÉn, ÈërrÍiil
te* §it dÉ ahlitse koloni*lr vocr zi;i1 relceniog nas- fantricE ret
elher bsd rnen rt-eh sist'rodat vele s6rtën vaak er*e:€ keiefr
ars nietir rerden kscbrevel' zo eotst.oden vele slreoeicm'
Toe* §'§sber irl dè jarèn víjfÈig hÈt íIeslailt &rapegie,olpieríir
rilde beshrtjveÍ! stuitte bij op Íë1€ .§ciliitíkdel. íele srdat eéi tescE:-fEsn rÍaËë* sleeht bèsctr€Y6o §tEs ,ó sai6
riag rrcI op tietrtallÉn sserteo km slffiD. GefdddA tÉèft tEbet ,
wilt ser
orós i,* d* ekps uet€rl tc brengen, eiJo corlaum
keE algemeeo dusr andere bóeaariei gerolgtl- f,Il€*E ile

*É1i* rer §s§€r hlopt niet ëÍl Cee i3 ds§ o{íL &oor lJficr'
!ö@Étë§f ge§
de- bëstG kenàers van iÍe zuid-rtrt&ssE fi.Ia zijn o{}laags YGTTBGàËË àd §!F{ .b dI}ten, @Ígëgèst-".@
efríftma*e CcruEiÉar,s en Brachystelntsa€èft bÈà Bi*icte
goort e* gr@ps- besehriJvingea 8€8eveD die ni§:te liF GÉÍrklf*hetd te Íeo§És Évér laten. Over tlit bo€* in het rolgertla tn-r
@Èr.

c4
& llfj k'}§eil §ën grir€F§i§dèI'í18 &eqËaktr deee tÈ lpwt8
d€ EËoètÍtssf,s ÉIt 8rösi:vsrE. ràI} dè §o§rt€n €q * d*IrG
ï€à§ óë
lraogende edt$sr, .§èt 1a geen b§Èa§i§él€ ladëllà* §r
líéihëb!*Í Y61 €efi &rÍrlklsÍë.

l:CeropegJa'e Ée! eea caude*, een knolvoralg verdlkte lort'etrhals. fuee ióorteq ime*t vö§rat voèr fn Bïesle86ël ë§ sÈcpf*gtstlerts. tn de írryt ttjd tcsaaen de soorter gehÈel o*der i&e

gf,ond overlcvsa. ?* héilbÈlt dè ilÉË§Èe,boyèsgtoíi!Èè Ëtengels aC'
ge\.§tfÉ$ èn dË öEdÉr8rsQdàë §arrd€x 13 Ëa bÉ§Èad ri*§à EiÈ{regen an zetle téËsfi En te §ÉéppÉ§brendeí, Ëodra {e eersle §qlE
fuuppaf* !rdl.1cn-s61-de pla* snel Eaan ultlqpen e* Èrsie ltirÉ*
gÉade of NdsdÉadË §tèu8É1tíë. De bladeteftr rI$* tÍmr§aaaÀ

klaÍns de bloeneí etgne@é erar

sÈ,er

t{IrtJk.

-,r7i

'li:,+

Ceropegia lr$ödÍi
§,À.Dyer: eeropegla, Ereehysealn*r,

af

Ílke

lloeferxffi af seurnct*
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slqr, §ese overleve§ &e
sefiedÉ in de sÈeppengebtcden gsrerd op de rsöàtveorra.t
di€ omerlq8en ls ín her pugculenEe rerèfÉ€L yan de drtte eraii.
Elpdpren hebben de*e noqrÈen nauwal,i.Jk*, tret eíjn sd,g laar
Itlaine rudffialclro cËempJèe. Ë€ hrsipea o{er & Brd;d sË zgt]§a dfs se e§tl §enrik bei*Íht hefb*irr 0srisÉ tlfuende r.at&en
€&*n t.tt]fslB. ha. dcsO Eekkon, voor Íasekter $r€d rictcbesr ÉE
èt *ruih homa 6e kleiosre tot vrij g/oÈ€ DlÈÉaEo.
8.t§eroptg*a'a met. een sÈerh Eug*xl§-hse
dFàSs

í'.

ï §{
,t!\l
*l

t

,

0eropcgia srà pëlà efsffi".&€
h.*.&er:

lfitks

0ÖropegtË, §ruetsptëmÉ, Èireieurla ef §e'nÈ§grt

*1.

!L'è-L--L-.:-*=-"

-,i:.:tri

.rÈq*xl[q§Lrr.Fr #.Ëlà*t6 {a3Bi§ft.& ë§ irtp$ËdË"Sff,Fl§fEE';;óeà-.ir.a't Í* Ë§Í§í,kÉelrss *'su*rítt F isip* lry#f* Ët
tf rÉodcr. É@i8É.§Éort48 heÈrbee hef l*d
l*.fIis
eÉerc lrebDelr hleínaro tql.Bst *fotG ÈlflíctB &t
ËUd,
*.à*l afcerpen, -{}tsei'do dt&erË &el'
firf-'irg*--iiÉ
e"'à" ,c;k Èlezi{€ *sreek syerl§raB tb frqe F<i*,
;ryt
{tGqopctiE'e aËt §18ppe foa$e Étn5sls.*a díme tS Es*tc
*§9b r& v€F}iÀà:tàil itcse eos*tri"}ee€s uít +-vochÈrfe';
;a-.tdptach &rÉ* *n sest*t§Ítres Ë* l*bts$ urÉJ*t tgÈr ffi§{f+rÀe.àUesEÉt!6epcn e a§Llër.al{$ sdt'|li*t in,*scÈ rt$Ë
tmsdsrfè Aroge feriodÉn t'a ov;rlsï€n, eÈ. g@ 1" íó- t
eulisur vit3rer cnb€kc*d. Tot nu toe ziJe er D!8 Dar tttÈte
r;cryLsrÉ§'iÉ el §F tatpcíg g€*ffi.
v6 -€roeo*yler bezitEetr rc'helsa§ geen plasten. thÈ ziF Ple
tlà-k de aelfÈ cultuur rceten gsr€n al.ofuyata., b g*
"à
trrÍhtt*e $ra&Ö"rEët Ir@1 h@Is mar oo& 'reÈ klsíw st€atr§,
klë-ifr*t-Eiï ftaír epffyto, em hogp rè68ÉÉà:§ilr e$ lisl be*
&*exí
*oldeJds-r6tÉr. Dà pturtea. uri gro*ry eea li5t ,ffi
aXa'kamplonÈ *otls 0erope.g18 t8s,Èlii hét
exrreeel€fusËrylantJé. Ue geven dëse FXaaitéc pÈs soegí&p'
stàdplset$§s vc9iÉl la'Ue a@r vËe} *È+' lí de r'i§tËr

+ieple*.alët 3ddse1 uitÍlra3ëí dea-r ,&a de 4s3e
iot og (te tlaiÈsaraee baol afdrogea. §ee'
fr+tise rriet te nmrs*r$'e Efs[d x§ Mig daar terfÈ}" #&voelt i*rckt m.Et €fïlöele§ oa .rotting cÉtr 8è €sudcr( tÈ' ve*g1".*n. Be teryaraÈuur noet b§ven de 15 gr'adeo figgcn' k
F},srrr€e irit Brse* tuéè'6 dEie zijn @èr iDgestèld-§P sÉ
$.4e prrodà" xg bla*r€u ret hurr Yaak zeer gÈ§Èé -}lffi
eca
de}'tr'dezigÉËt &1§ €r ?§c} r,tchL i§i Gok zij veritaqee
aài**e àtsseffàat*,'ln de as@r riJ&er'íjk $atër màr'ià &
rl&"tdjdgiÈelii& teël d.dsr. Daarm @.*.hij dèsè §«,rt€ti ià-dë
lr.te E"gÉ- grcnO-irefirigi t*nms eittea d'aàË dït de nsre ë:i$ea§chÉP
aeegg--d'öet §§* ie Èrel*ëà. BiJ (}r§§gte È§t hèt l:et spira-e
r*e §§€l*èr an $ortÉI; r*egrr$ren t&radBr de g§!Èti
"e"lt'olt
te'§téik verdróg6' Beer easdtge goea eootlatenèe g§, SÉËÉt ië
&este reeuXtdËcs' Éó, ÉíaíEuB È€mgÉf,eru§r YooÉ de eest€
§sorïÈÍr"tÉ €v§neea§ 13 graiten. IÀ d€ rlltÈtr èÈd !EÈt'F eïcl'a
IeÈeq r.e às

fame stehBëÈ

is

dËkirgan-'b§

tolrtsènóe on'de'plrrnwn

tr

e,s§d§'tlË'E§

Mcà.

8dà rolledÍg *!ràrt* '@li§d.qlx§8 hablon de, eqortem tan t$e
&ltarferfp &firaccx. .We",§Ètrops8íat É, h§bb{e ettr *Ërè$é*tle
tlr{rÈ:lr§rEi 3é groei.ea {É {fc§tà'FI}en vsr P§t1a6fff}*È rgcht*
aI"IÉ dle st8rk se'lulent .ctJn. .tan de top vaE &
óp*mrnae'
"t enkÉle pren LónXl lancetvomlSË bhdqa cn
*i.lrgsts zitÈei
hier terscbljren §ok dé eaketrË cn lange buiBbl6ryrÈÍ. OerE'
croelroro is-:ÉvriÈeh vöór pl&oÈÉlt e6fi dca{ .etl.undeqroepr *e
ïieffeo tre* npl'gdt htj oa'EuDÍIorblsr8-en §dhÉclorr. Dq DlcaÈGu

groi:ten in de culgsur gedtrrenOe ttec P€rtödecr tri lÉÈ voÖrfrÈr
gi ia tret sajqar' G*durtlt{Ië dc amcn cn dr rlnt§ rceBd Ee
gÈoné'en ren oattitga e!{4{*Xdgts tt F
dFÉsg §tËeà.:§ëll
"st$igË
r€È6sÉs noodzakellik.
fil ,taC teíE,rae1iÉ8*v6s drÉ diver& §{rort6í 11l 'dcË trjd*§*tfÈ

s,ÍÍtca

r,,È ríeer

'Ëtësd§ öp d6''íiulEusr sénr8 kopn'.

{aly veivand a*t de Ceropesiats íljn d€ BrachrÉÈÈ'liÉra.'.OtÈ l
píiq vrtl'r,t,eUèrt É.Ë*deiplantet,Éte eEi eecr hpse -ï|t+tr'
g.fo.§de fotf.n. IEE€'ÉfllíJFë pl{rnËen zUn,olpl:tE d€ ruÈirur''
*rg i.* a. cultr$r 'eéLdzfis.Oft.hlérever dëa v{rl§§,ndë'keetrr '

itr*.

il
:!:.ï

Geropg@'::ffiersonti
l;}.not,

eeil'píEÍË. É*rxisscelg" *iacreu*la

sÍ

seuttrera

vgrÍsslës veï eéyöËegia n*ler**a
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Sis,ijrÍ.dlsrs, de Í[iniaëuË, hoya-tjci
{§§{f,§wtës=*È-=*-#*<-=

Ile keo boven dlt stukie rie .E8*. iallsteisend, JÍlschiirÍia':3 uiae
g;;-È"y"t" Eaar .ze 'rí5n .". .vel nau* cèrtmtd re. Ée ar&aa be!€Ëeotl tà txèeëà Eenpletea'irst ddÉt oÈ de cprme. I§et grfi)tsre
r*rsctrll tsgseq Ésya"s s$ §isdhídi6'§ elt dsÍ cme voor*arclijF

il,e bloè$. terr.rijl de'tl§'ys €,e§ sf,*,rv§r'*ige *e*rel qflpglctte
ir.r§ï$?5r;É.'Oe tilm
birië5 hè€ftr is de1blo€n t àn eet Di§E:hidia
-:Ë§

t,r

kleí* Jrpsies tÍ*-n q
sg.isteëldè b.Xo.eÍrë§ .c!.san a1.1ÈeÍ! of
uei re."ta1 'korte dj"k'ke hl§elr*ijz€Ët€§l at &ao!àcl in & blLaö-

o'*,§Sï. De àIeefien Èijs vÈe1 k1€ioer dan die tisa. SoBra'B' ge *aàe aii§ roaikrlcgqÉilig ÉBr
rierea van I f,ot 5 m doorsnee,
.Het
'tet'uivi*g:ffie{trf15q t§
1àE$ierpiS @xima6l lem 1an3.
?d
tdëÍrt*ëk ítlffi be*- l,àëik
van
$óaï
Hoyars
d6n
atat
flàf""r
"*.1ilan de blnnenalJde van de urnvsrnig of ÍXesvorui3 ]€.'ËtEA'it eorrillg een harenkràï$g. Deze vertrinilert het à:i€i§lErÍi9ra
ile
va* {nghten nsar geeft mogelijkhëdenvogr §ï É'iamnrírym wr
éëÉ dufiÉ watle mi.ëreÍ of vliegeniioot die dat re§tal tEl
trekleade Sevegingen sm eit de hareokrars §§-. Èè'*@ *i,rc€t

bloee besruift, vagf( dus zeifb€stuivin8,.
h planten zelf zijn ook een stuk tlèi§éÍ daa toya-s. k bbtaere* ziju 0,5 tot 5-cm'gtootte.. 0e re*te so.irt§ *tm §fctÈSvcralgë enkele 4€ntireÈers grqËè.bladere6 aqr la6é +r"19ÉraË s!
tlts;ae takkeu. Somígen hebben kogelronde ÈldJËs {itàt a7eer aarr de steagel, aneleren plaÈte riervorËige bt&rc. §3 vl* tegen *.o. Éoo*sta, oiÈItoog grö€len en as {s od{Ë dÈ §Jare* gro;ieate rrortels tegen uitàrogen te bssckii*- EiJr§*r
gateieegant zljn óie paar soorten zoals DischÈdla raffl$a
§B §.Fcieroidès, die naaat geuore bladeren sprctàl€ !o}+ o
teropslagbladeten beritten. Door een opeaing in hÈ bL* IGfÈ
rrJ6rs icgelrbutcn $àEer naar bLnnën en de valk ta & §*ren
.oncsdè rteren slepen vat bladafval naàr h:rs n§t teè- §§
vsrËt óít €ën prachtig conpo§thoopJe. In de {}ropre ptriÉe
§Í@lt oít de etengel elÈ dë opèntng een rrartelEjè het Lld
biËsètr os het op8eslegeo voedtelrlJke §atër öp tè Íi€EàÀlle Dtrchfifari-zíln eptfyÈ. Ze groeien in dereltè 5eLièílèr
als de H,oyarg, vask ook door alkaar. Hoya's ethEer 3ruatu
*Ë§ts1 nlét hógÈr dsn I0 meter ln bo§e en etru{.k8as*t
.§Í*hlrttatg be$óren Jul$t. vsak dè bootttö§Pë*| r'ë'Ídà§r {e ris&
nsÉ. botsre Ëanuas*tlntën sls eptfvt.
-Ài;
Hova ! s. llet entsp tersÉhll
ili.Ëïiiiï*-fiÏËf !i'',ï-ii"IiiriË
Ln aethsde'1§ dst r{ë Éè [6éstÈ sÈ6ïtën ulË§l§lt§d try §t§rèEIËs varënvortal 1àÈ6n §rtrsl'ëh. Dè §ërt§IÉ §t5$ nÖË geviËlig§
dËn dte vÉn HoyErs. D{o[soale ïsrcËr,Örtël lË {G idÉËle Èn{qto
erànil-0"-iàÀet1cs trangen sc ln dè rarile ks§ sf to dc hur*Lrr'
for ou esR deËr lichË,à ulaara. Àllaen bij vÈlrè àorr Bt lrheraen. lfe spro6ien vcèl Ém dÉ luchtvbthÈigttetd op pëll tt àouden
en dsnfalàn dc lEailfrGÈJca fcBeleiaElB I,n een bàh rËtèr. Dè uvÈiÍgé'6uïtuuf ÍB ld€ntíck èsh dle van Hoye's.
vö; ils ;:íentöllèn ,rsíirEen D{schrdtars dlë lri, to ër*è Gelleetië
t!Ëbb€$ ruilèÍt ríj u ër ln 6e ltoffinde ÉflèYartrdBÉIt tè8elhÈit
rcrriaeie vöörBEEilm. tJ util"t aan dèEè plàfltië§ dLe età lëukè ààf,'
w1l"{ng varr ëëg l{uye vernauellhg àtJii ook èeker veel plezief
eie

beIetEn,

:r]l.t

Disehj.dia
numulars.a
trisehtdÍ,a
Í"mbr*cara

§lsshidia
hlrsuté

f,l.ntet

tht llaley:t* rlesle* af

btà§rpà§.
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Epl.fyten en §tere§:' ecÍr. voaderliike

sà:rs€4.I"ë.t

inÈ,sror*

I& de troF*§che roadÉr over rte hqtg vereld íirÍdsa ry

qgS

5ii-

eondere vsrm !r,&fi sàmenuerking tusser} pla$€es e*l díergn, §oeg
bcven Ln de hölargrr qg vaek nséi,l1jk bereikbare plqrfqes glryg'íq4
de epif,yqe*1 SlàÍ}Eea r,riÈ vqlerleí f.m,llies !e& €#4 **:*re.f de
ondergrÀnd É*rqp ze gr'@16Ír i§.oee*Eàl a.iet nè€r & aea gp*'
noldige hooatak. §aÈer is er in overvloed a1s Je bÈt !€.r-.lnste

§rtel te

Éebk€rr IGÈrt kË"ijBé§

raÍrt

hÉE 1€oOÉ

s§ aaa-r'bbueden.

sleehÈs voorhaoden in de vogs- tsÍ *at af.gqle;tierbsombladeren en vogeluitverpselen. &k leven híer vele ios€kteo
*te sich te .BgÈd aloeí aan de rijMorl àan ïsedEel agÍe reí(ËsÍ
en p1es.Ëefyal, Ín dIÈ milie$ Itgsft Aieh iu ile loap ren &i+

Vsadse}

!s

aëndetr &irQí ilen $nièke iaanièr vail eal8ealete§ rlxltrqi"kkelr-- líi+rcE itr veSerlei soortën meken gr.aag gebrtrit {aà hÈt *lre.dsÍÉ
dat r&ë àichce hluteor epityteníottelÉ,voi@8'í Ia trr.t.L Ysus da#
gesËrsi&ëiit kuanen de plànten proflteren rmn de todglrÍ.$e

a{valpxo<}riktea vàir de4e siereo. llaak vertte'vÍgeu té fu§,íÈsc{lE
btradat l en dode sEengelresEjes. EiÈ hordt &Èl t6.àt Së.
v*ilt è& cr 6sf,staat al§ hët r*rre eën E1[i k€ry€tbrröpjiÉ tlr§seà
ds rnËtÉlË van de planrien die hier sëer dórlkkr rrroa siji- *
ztl*ës il€ Ei,gfeÍl hun l,o-n:iog €n daarsee de hele plat legen 3
ryerlatcm verdedigen aoaLs sok $Erii3e plenteoverz*LmË aË

Ét

zal hefinneren.

vérs€hlJnsel vinalen re blj vele plantm fÍ.hilà€É. ële f*rËss eÍ orchidéËlr§oorÈen EàËls §chonburgkiare d*1er k raGtcil=
*í Bterpn, Ook velq Hoya's zoals de kleine t{t&§. GàlE
Éteya gs ds ÍqesÈe Oischialiars eijn zo gastYrtj. In àc.t**=
L-{r*ërs sp€lsn ?lsh zelfstandi8è *ereldjes ef rsartq. telfs re?=
glelen ó osphi.bter e+È elg*r ro} spèlèt- Irrdrrihselti'cgd *$6eirt$ íqöràt d1e pIéfisèu à*a Ía. hrtn ontetas§§ohtvÈlttellas

E[t

gffikË tlan deEë nogclri*Àtid. -§p vta*
dcn vé bl.J ïlllandslats d{Yarse s§&ttes vsar dt bladvoetar gez#tíJk bcn hotle bulb sÀtyikkèlen. Irr Se holle rlri$èn t!,s{s*
é* blgóërsn vsn dssc ol*§ehtt8É Tlllsadelals krrnnen rterta ctcà
e{É dsoíë v&öapl§sËs vsrtëhsdfèil. Vta een do+r ll§n gËt&f*
§ÉetJè tn dt bladr*srd. kunoeË .*§ hun roainË beteilen. tc plant
íf,öfÍtëGrt ale bwtnEtaeËd vet hun aanreaigàeidr Bèkë.tde affirl
Ègfi tlflëÍdéXórB ulg deru goep sí,JÀ 6.a. sàtrÈrtröné' bultae et

daalehrar gcbrutk h€bbe$

§rguÉ,dëdusas

sllrill ult

M[dden-ÀoËrfka.

t.
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$ty'rmeeodlia echioata
Jacobeen! &i$db{ci

k€deffic F$#a

il de ltrchtige b*qan van tlieurr.Goxsea eà llË.rrd-ls;**"ati+ t§cÀ
€n*§le §Fi"§$he FleoÈen vs§Ë niÈ de Éssilie der *ablatet+. Iet
*ijt §aaèq*so?rtea uit ah g€§lachter llfdagÉrtul €8
ttfrqgeào*fa. §e *larí§es groeie* dieht tÉ§Ën bÉan*6§rrc am of
bove*.op fa*e*. Ze heààen ëeÉ §téketrsehtlge tr§i+ bFl isr
aei rtrislgqoatte. 09 de kïtol koeÉrtr hrj flydq&ytry a.ryt
"ecr
ditrt6e §tèr€e1S-ircË sÈévige leeraehtige blaéerea, tl-]i +
ftyrrecodtais slechE een enkele diklie iets bed€crÍr{€ ctqa Ëia
licht refgaltt. De kleÍne verborgen b1o*n breigen §affir§È tlï
verlge àesser voort die dggt vogels van bo@ gr bo*n *eàríÉbt
r.qrdeE- §e grote kE§I heef,t eË$ stevige epo*stchtige §Er*t!Er.
&r groEe aàntal door de plànt aelf gevorade gsrye§ 1a de ropt
btertr r*ulerdak aas de rriererl die BaÉu§rlÍjk ucer vo{tï lrun *RiaB BoeÈèÍ becqleu. Van de 80 strorÈert Hydnoptrycrus i'* allep
B.torricariria &r eeltuur. llèt L§ geen aoèI{Í'Jke pl*tt *ar

l§oËzasm. IÍI de vochlige uarme kas-c3:§€§.-li€*it€,:i*dvar"errealtel en
rlaat. Eèr'-hrj.iÍr eeÍr ep:lfytenmandje gevuld rptjarg
aal &
b.gtra*nrme ztr6lr prtnra thuls voel"en. l'la enlqele
giarri cons+ant àIö€iÉn 6èL zèer klel$e $itEe btreopJes fs 8€etí
direkt zaad 1a trelder örànjë bess§n. DëEe uitgË!@id eP €e

grseir

Dlo*Je varenvoruel

2u11.èn §ptiredtg

Y€er klè:Lae

ffyilnodtyt't'jts

opleÍeren. tí6t noelUjkcr i6 f{yr@c.§{Ía seàilurta €n lt srcta
ciaÉ rea de rulm 40 poolten. §e eultuur i§ tret Eëlfdë ÉteÈ§
groÉlen dè plantén langatner cn bloelen pas later- toeh be*oren
lq#e planten Èot dé lpaèfËssàtttgre ëptfytë'fl eti ï€rill§nër Eè eeo
plsaePjÈ 4n dc lloya èo orchl.dèëBka§ van iedË,E bGt§&ls{h
ÈF.rqseÉrd€ uefhgbber.

tciii-
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la lxt{r[G Ëre] FlstËo dtre ]rte,r t.e eprBke ku#* cijB ils at
€crÈr Ët*E bqlbtormnde Étathid,ts's. Dcqp tleie€ tloya-asàr
tiler tr€§ welal to de *clfdo Bëbiedpn aIs de llr&ofÈlrws
cr è fot**disrp. ïe *drnDn oaagÈ huÍr get*one àredÉren i-psrÈp
g!*Ë tall.e blsdare*" àtJ de b1edvq** eti ceil opeat§g r.{aardsof
rd. Etër àëË à1S *fl kss lsgen, Te ffiffiir nÉÈ hét desr iFrypÍrs*
{e Éërèr EÈleËld blc{gfml ysn0t dIÈ e** al eprdcr @chr*.
wo S"al WstItsqFJë. ïi§ da qelfd* b1*d.rpenlnggrue{ cr yes'uit de erec*Ël eeo xetteltJe ttet blad bÉns§$ oe her eoGdselrlJle vacht tot aich tq neop.B. Een kl*pJe aehtcr de o,grn.Ll6, ?rrsgl
cr-tsr óat bll kapteles uaa.heï, blad heË zorgruldíg ssggryrda
voed*l ei stët ujt kan*
In de rrultrftr Lennen ne voornenelÍ,}k trr€ë sssrts§ \aB dezn
EscLidiqr g: S.raf f ],eglgna ou de rosdblffi íerrde §.?ccte$sXd€6.
De Éantë$ Ievekec *e sosls alle andere Dlechldla'e. Over het
algrns& SrtefëÉ éëae sirottell vrÍj langeaan raar €§tL. z.iLl zrjn
heÈ celtiteree dut$el el duars raard.
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Ítre bblqyxlst ËIrdgire ef Dlsehldtrr
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