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loor u liSE àu het tneede nunoer van o[ze H0yA_nteurisbr{ef.§et eqrsÈe nuÍa*er heeft vele posiiràve réacti.é opgeleverd,Zcr veel zelfs dat tre da oplagà neUlun moeten verdubbeleo.LotLoo sruÈs pèr aoaror.. De.-Èelàngetelling voor onze favorleEepleeteagroep is.sterk sttjgendel Dat is voor ons een aanooedlglng
?i:I L:. breagt ook verplichttngen meE zlch ,"".-Éi 

"Ur-iri,r_baar steeds rter riefhebbers dià Braag meer wl1len rdeten overde=e 3roep pran!èn. Hen-rekent 
".Ëp-ààt wij steeds íeer nieuyecÍagea te rerrellea hebben. cerutkíg-is JJ.-i"""-prIíi"r., 

",i9 aoE :oveel onbekend'en ve hebben-nog zoveel uit te zoekea,dat gebrel aan copll de eerste :"iÀn ni"t zal voorkonen.
Ie *it EÉo.€r *orden-enkele biizondere Hoyars aan u voorgesteld,i€ F,ere Èoya nacgirlivrayi en Hoya uncinÀra. via een-aiEirerarerEaya rulÈiflora gaan we niet alleen in op geze pf.niàsoortr.ear aok op ile problenatiek omtrent ,àrr.nt".h"ppen en beriaoing.ien eigeazinnÍge groep epifytische Hoyais ." oi!Itrai.rf-toraa.ae bod onder de rop Conàtro[hytrums. É.n 

"pu.iÀ-ÀíiIiti].r,"È4ElES Laar zien dat er ook ínteressante boombeuonerg 1a anderercrelddelen voorkooen. En een klinarologische reis door Indiarorrt het eerste deel van een serie 
"itik.I"n over de florarar Éii grote 1and.

E og*e te íezer' dus. Hopelijk hebr u even tijd hiervoor vàntíe Ieveeée pl-anten io aé kàs n"r.n-nu ook veel r{id in beslag.Dc aroei ls iÍcor tet rartre ueer prima op gang gekonen. Ook{e }}eei beginr nu goed. Onze g.àt" ioy" Íroperialis sÈaaÈtlasr oc zfil bloeren te ontvouwen en ook diverse nieuue soorÈen
!*?!." roor heë eersr gebloeld.
Bg'Opgeprikt! vindg u ènftele van deze nieure aoorten aangeboden.

*::1:.::-"111:r,",rl u .;fioya-tiefhebbèrs, urrnodiBen voor èenÈezoek eai, oaze kvekefij..lííJ zouden het lerik vi.ndËn or-àp 
".odag iÍiveree liefftebberà b|j-e1.kaar re-krggen. Dé dag die rs hier_vootr gereaervécfd hebben ls ZATERDAG 20-ó(ÍOBEn. oË""-à"r r.

::-1::l::. zaretdal van dé h"rraivÀrunir"l-s"";i'.I-iiriïï...nrlsscbide oer Éen íitJe. Dezs Opfil DtG eai [.femààr-o[-ttà;;t;scridht z'fla. De call.àtlc tr re beetcÀtrg"n, er araei-hotefgfrxat iri biseí. ,íetdet íe st éen foto ientóonsrettinIja.- -'f,rvarrngen kÉfitÉí u*t,geuíeeela voiÀen-"n u l(rnr ,ooidiLr3 nreutëplaltJlg e'i bëÍ!6diBheden aeÉrdhaffen. wr3-rreÍ[cn J;;;-;il epccraleracliedÉlgerr cn kortltiE6ii voör on:e icr..s.
ï!_0".4:n, dar ef tale* deue deg zullen-ÀÀ"iiUp"a voor ..n bcrockaan terker}dam.
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H§H. UNC;1;ATA
B0ïA UI{CINATI Tellsm. E BÍnn.

De voorpagÍna van dit nunner nordt opgesi:erd door een bflzonilere
llola: Deàe.-plent tret het collectirEnqtser. IPP§ 1óÍr draagt {e nrt.au
ffoya ureí.nàta,
Be naàa i.É geBeven tn 1863 dqor Johaauea tli*a fesegarn ta §laon
BtnterdgL, nederlandse borsniri uericend ía rle botialscíe tuin
Buitenborg te Bogor, Java. De plant verd oatdekt-oD dÈ berg !an-
Jar op lÍest-Java in boasen beneden rle 8OO deter-. Íàorege tà ty-
pfsctrà haekJee aan de bultetrste coronalobbÉq rreri hS rictnara gr-
doopt.
De Èloerdoorsnede is iets meer dan I cr. De corollaalíplrea zij.D
sral otgckeerd gootvornig en recht afstaand. Ile &,leur ís creaertt
Det ieÈs roze. De coronë ia sterk verhoogd. De coro*aaIíppen c{m
baotvorrnlg Det aàltr de ÉÈorlpe top dat typi*che haakJe, Uè *gD.ïiÈ
Éet-iets geel gekleurd. De steagel is glad everale-{s §.reeàtaog*yerli8è bladeren. Deze zijn grijsgroeR Íàn kleur rat b:ier ea dasr
ente.le zilvefxritÈc vlelèilen. De b].aderen zij* vrii àla en tredar*
acbtiB vaa structuui. De nervëÍr ESn Blet aufaef§t aiehà3aar.
f,og een'b$eolderheÍd: Iloya uncÍnaia ls een cr. àe reini.ge söo-ten
Ëdei*t [.càÈnoàa en dleas vervandten dle geen rLt rel*sap àerattr*a.
Eoye n*eínata ls eérr aakkeliihe groelër die nlrt reel elsea *tcttef1lmetd rond éérr boogJe of rekje of laugs eea BossLokl op €€alÍelrte plaats zal hli Époedtg tot e.ea fft[te- 3laat reitgiseÍeo- Oe-
gÉaeeÍ iveë Taar na hët eteËket atl.laa Ln de- aa:a*eà{et {a r*r-ste lo8se bloeíachermen versch$nètr. Dèee Lutren Jorer leag hlr
b16?-gc'rës eoortÉrerlgëÍr .
Lao éeze ÍÍoya uet z{fn afrlJhend.q vorn en &loei. :oLÈ r r*tGs rëèlglezTet beleYen.
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ECHELFBLAtrIIGIEN
II§§UIDIÀI§ ui.E de §EcTIE coNcHoPtlYLLUIí!r-.-.--*-3ÉE--È===E:rrir=ÈÉàiËiËtia.-L-

§en aparte groèp Dischidlars yordt geyorod door de pectic eon_choplyllun. Een secÈLe ls een onderverdeling van een plantet-
Be§lac.ht. De naam conchophyllum Ís door Bllie alo apart gaslachtgein.t.roduceerd en berèkent echelpvornÍge bladerea litfeni,
De hiertoe behorende Diechidiats-hebbei alLen píatte BÍeÍíormigebladeren die ieÈB bol staan. De groeivíjze ía tigereill. Boyea iade bonen I sÈerk epifyÈisch, groèlen dà planten- tlak tagea È.als-ken en sta,een aan oohoog. paarsgeniie plaklren ite btaitcrZt al,s he!uare tegen de ondergrond aan. De bladeren ziJr- gl.ad oL iÉls be-haard, Deestal roodbruin aan de onderzljde eÀ gioea bor.et. Ooorde lichte uelving van heE blad ontstaai er onder, dur tussaa ieataE en het. blad een holle rui,t.e uaar de norteliles va'. 6e ylaat
3i:l ".1 de ondergrond vasE hechren. Soooige blatlirea zga geíob-
beld_zodat. er nog meer ruimÈe ontataat. De yortels zgn àgxíleatbeschernd tegen uiÈdroging en zonnebraad en kuo.ren gíoÍiïereavan heÈ vaak onder de bladeren hangende vocht. oot zal àet spaar-zane voedsel , humus van verteerde booubladéren €.il- yat arilerslangs de sta,nen naar beneden stroonE gedeelteliik onder de grole
Broepen bladeren briiven hangen. Ars de bladeren geea steÉr rindeavan eeo stam, vouwen ze zich Èsee aan Èvee plat tegeo eLtaar aaavaardoor een soort hol bladontaÈaaÈ zoals ui3 oisctrlaia raÍfle-siaoa (zie Hoya nieuwsbrief no.l) ,of ze krillen op tor €€. cr_lindertje. À1les zorgt. ervoor daL ze boren ia de bàree ir r€r€.
kunnen blijven en zich kunnen verneerderen-
De.sectie conchophylluo bliikt Èarononisch oiet .eer eea i.isteindeling te zUn. Enkele soorren die qua uiterlijk hierbii iorea
blijken op basis van bloembouur niet vérrant. Deze ,..".ig.i.g=_sorr is dus niet zozeet geneÈiach bepaald a1s rrel door ie groei_orstandigheden ontstaan. Zo vinden ve in de botaaische literat{urgegeveos dat zelfs enkele Hoyars het zelfde uiÈerliik helben ge_kregen. Hova iobricata (niet'te vervarren aet DiscÈidia irbricaÈa)door Decaisne beschreven, heeft vorgens een t€ke'ing scbildvor-rige bladeren oeE een bladsteel van uiÈ het oiitdea iaa àet bladkonend. De naao imbricata slaat op de dakpaasgevsze ligging vande bladeren, De Eekening is naar à1re ,aai"ct!ur.§ttreiu-iiet exact-vernoedeliik is er wel deger[ik een bladvoet aià eihter zo stèrttèruB utikt daÈ heÈ liikt alsof de bladsteer in het uldden raa hetblad ís ingeplant. Hóva maxina I'larb. en Hoya Dseudorarira loord.zirÍ eveÍreens tsee hlerop gel$kende plant@e
§oorteÍ synonieo. f n Íeder geval zilin deze drie plalcen van itePhtlíppllnen echre Hoya'e neÉ zuiveie hoya-bloeràa .over deze planten wordt geschreven dat ie ia synbtose ret uièren
zouden leven (zie Hoya nleunsbrlef no.l), diè ànder de rot lO cBgrote ronde bladeren leven. van de Deegte bladparen kort slethtseen blad tot orltíikke1íng. De planten vorruèn rà largcallngerspldt-te8en ata&nen aan omhoog, net ro ala de ttteineie rreI lees_tal bladparen hebbende Dfscniatats. Eerst rsn deze Hoyrrs nogíngedeeld onder het.gealacht conchophyllun.-schlcchtei pi"at"t"zc terac,ht terug ondÀr Hoya en ,ormàe'deàr dè sGcrle pelÈostenma
betSeeo cchildbladÍge slingerplanc botakenc.ígn al.deae Hoyate ia er niot oËn,roà" 

"o 
ver bs ons bekend ls,Itl cultuur. l,/e hopen ëf ooit naterlaal van tc onÈyàngeni Ze ziin'hèt béi1Í,dt. naard on gekraeht tG yordën.
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Htl tn cultuur t{in diverse §oorten DÍechidia'"-111 dit Sype'
Ie een soede PubÍÍcaÈie van B.BÍntz in Blssea l98O ovrr de
Dfachi,.dIa'E vàn het Melelsch gcàlersil.aod rordeg dÍc€f.6e s{ortÉ&

§ischidrq_slbiflsrà Grtif.t Gladde tiladerer en llcttgele aËt roze
Eiíeie.a t : zond.er harenkrane . op korte Sloeietelea*
Disehidia lonceuedunculata Rid1.: oet licht bebaarde , laÈer rsat
kaal rórileode Blaileren en gele bloeoen- ret'r§t. slip§ë* oP tltf
lO cn lange bloeistelen.

b*seltr€rcu etr flfgabe€Xd.

blo.Ènien.

dtschlatíg lsbrlcàta

ffLl-

eoopacte tata 3elob,àeldc blae{jes eu
blaurre slÍppea,
eÈert geËotbelde blaaills. eÍ 3Èe1-

nen uët tlauve atregsln,
§reud;: net gladlle filade'rga ën -f,irbt. gele

penlrg ie yaa ee& 8l€rk+ harcs*rlal ,oo*ziaa.

t€[erríÉGan, fir[írt* lít EIuLdt Z6í- the fanl*cu.ter tlrlavai

Dischtdia cochleata B1. :oet
@met



ïau de diverse planten die wij in cultuur hebben pasÈ alechÈs een
erkal exerplaar in deze reeks soorÈen. De plant die rli onder de
oaar Ei§chidia- purgg{!ë( IPPS 34) hebben zou de echre D.ínbricata
vas. &ia'tz hunnen *Urt. Deae plant voldoet vriJrvel geheel aan de
beschrliving en de tekening in z{in publicatle. De naan D" purporea
Lebbea rè sog niet kqnnen cont.roleren naar uaarach$nI{ik íe dat
eea geheel sniiere plant. Ook de plant in omloop onder de naar
Discbièia coLlyris{ IPPS 25) lljkr hleruee ldenriek Èe ziJn. De
aeaa rollyris ls volgens Rintz synoniem oet D. albiflora en dat
is zcter niet deze plant.
Orae aogeaaarde Dischidia inbricata ( IPPS 27) pasx íl het ge-
heel eiet bii èetr van dezebeschr§vingen van Rintz. Zeker ís daE
{e raas van deze p}ant anders moet luiden. De plant heeft kleiae
raae LloeneEjes die in groÈe getalen op in tweàön of drieËn ge-
éeelde bloeihoofden aan lange bloeistelen verschljnen. De bloei-
steleD. Iijhen op die van D. longepedunculaÈa. De bloeopjes zijn
ectter reel lcleiner en gaan zelden open zoals bU dit aoort. Ook
is de boun geheel anders. §at de juisEe naam zou DoeÈen ziln reÈen
re nog niet.
Se heeft liote alieen diverse soorten van het Maleisisch Schier-
eil:rd he§ehrevëD raar deze groep heeft in een veel groter gebied
ve.tegesroordigefs. In hèt gehele Hoya en Dischidia-versprei-
CingegeËied kunnen lje ze aantreffen. GeschaÈ zUn er toÈaa1 l0
toÈ l5 rar deze Coochophylluns. Literatuuronderzoek ooet. dat yer-
ler rirriizer-

Be cnlÈgsr is rrii eenvoudig. Zoals a1le Dischidiars kweken ue
ze og eee lichfe plaats op sÈammetje§ varenríorte1. In vrij korte
t-$ zal eea stsekje, eensaal aangeslagen een sEamEeEje fraai bè-
groeic*. Vochtíge yarne locht ie een noodzaak. Ook een kurken
acàler*ard yon een tropisch Eerrariuo leent zich goed voor deze
ÉsorÈÈB, líater e* beresÈing verlangen ze zoa,ls alle anilere soor-
egr Discbidía ts.

De Soocbophyllura en andere schelpbladigen vormen voor de bo-
taai*cL geÍntcresseeÍdé Hoya-liëfhebbeÍ een buzondere groep.
$eg,ert$Íelt zollcs ile ln de kooend€ jaren nog divérse van deze
eigenzínrige eyífyten EegeÍtkorÍsÍr èí in Nedèrland nieuw in de
cult.utrr lntfodueéréln" 2q veíiireren ze een beschelden plaareJe
i* oaze kas§en; vénitérbànkcti eh terfafla. Een zelfde aparEè
plcats die ze ín dé ,rËtuur hebben íngetlomen.

dÍsctrldts

*B*



IEIIGI MAEI
BqlA HACGILLIVRAYI F.M.Ballev----==*
Als er een Hoya ls die onze benondering voor dit plantenge.slachtnog gÍoter naakt dan is het wel. Hoya macgillívrayi.lfat is het e_igenlijk-voor een plant1 deze vanvege de roeililkelange naan iBig líact gedoopÈe'schoónheid
Ilerkonst:
lioya nacgilLivrayi is in maart l9l4 door Frederick lraaoa Bairey,een ín Engeland geboren ausÈrarische bótanicus, í"".íi"r"n 

"r."nieuv soort in hettQueensrand Agriculturar Jouroalr. De-prant nasop tyee plaatsen ontdekt in het roeste veidegebied àp-d"-hurr"1"aan de Princess charlotte Bay--op het schiereïr."à-c"í"-ior& teQueensland , Australle. Cape foik is het noordelgtstà aeet raeÀustralie, een punE die eigenlrjk de verbinaing vËiii-tussen ditverelddeel en her eir.and NieuviGurnea. Gèen ,Enaài-à""-ait a"flora van Cape York duideltJke verranischapp", ,"rtooii i"t ai.van Nieuv-Guinea,
Bailey trof b{ zfln onderzoek in dit, gebied de pl-ant aan eànoeade hen naar Dr. hlilliam Macgllllirayt een ÈngeLse latrrqr_vetenschàpper.
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ferleriree:
ZarJs aI rerreld heeft de plant 16ngé dunoe onbehaarde sLeDgels
*er lange i.aEeroodien, de §tengélstukken tusaen tree bladparen.
!e grote lS-20 cr lange . 3-7 co brode bladeren zlJn geheel glad
ea licbr tot dorlkerAroen vàn kleur. De Jonge bladeren kleuren
raal doaker purperrood. De bladeren ziJn dik, vLezíg,iet.a ruc-
cuLeat ea leerachtig. De rand ls aons gegolfd. De bladvoet.ls
lartvorrigl de bladtop is spitg. Behalve de dlkke hooidoerÍ ía
ee* f§l lctueri. van kieine nerven te zlen.

le.e de laage dunne D"àun.etibloeisteel) konen ln een troa drie
taÈ tietr Llrieneu. sors zelfs oeer..De bloenen zelf hang,en aan een
1aí6e pedi.cel(bloensteel) van ! I cn. Zodra de groÈe roodbrulae
Looppea zich openenr toönÈ de plant ziin vo1le schoonhei.d. De
scLotelïor.ige corolia is 8 cE in diàmeter, de v{if corollasllppen
zlia i,5- 2 cn breed aan de voet,en lopen op-een punt uit. De
randes z{a ièts ongekruld. De eorona ligt bljna geheel op de co-
rolla ( zie bloeabouu Hoya Nieunsbrief no.1) .2é beataat uit ylif
Csokerrode sralle slippendie in het midden van de bloen oet el-
kaar rergroeid ziia toÈ een dikke sÈerk uiE de bloeo opriizenilé
paot^ Eierin bevinden zich de vergroeide helmdraden nèÈ de pol-
1i*i.a-
liet reest opuerkelijke is de bloenkleur. De bloeokleur yordt or-
scirreven aIs donker lakrood op de corollaslippen en iet€ .licbter
iE tet niódéÈ *àn de bloen"onder de neer donkere corona. lIeE
àarf. ietr dè céronà is lieht Eot biJna vit.
Ïoea vóor hèÈ eèraÈ eeÍ van onze nacgillivrayirs io Uloei krao
uaren ri! ook zeer vernonderd dat toen de knoppen sprongen de
àIoerk.leur lichtroze Eet creme-rdiÈ was meE bruine coronaslippen.
Eet ras uellisraar een schitterend gezicht (zie eersÈe klsurenfo-
to), raar heÈ sas nieÈ de kleur die we verwacht haddeh. lladat de
plaot ras uitgebloeid plaatsten we heo ondat ve yat aan het achui-
yel. uarel op een iets uinderzonnige p1ek. Binnen zes veken ver-
scheaen er àan dezelfde bloeisteel neer nieuwe knoppen. Deze
uerder dontcerder dau de keer ervoor en ja hoor, toen deze open
itrarer sa§ de bloeskleur wel donkerrood(foto 2).
Dít verschiio§el dat de bloemkleuren aan,rdezelfde plant, zelf,s
aan dezelfde bloeisteé1 verschillen, hebben ye naderhand vaker
bfl óndere Hoyató ook waargenomen. Zo varieerE de bloeokleut van
Ëoya rícrantha(IPPS l4) Van donkerroód tot crene-orànje., lloya
herrii van ëreoegeel tirf. groen èn Hoya serpens van groèn tot roze.
B{ sorrÍ!,e }Ioya soorten Èreedt rijdens de bloel kleuruisseling op
zoals Di| Hoya globuloaa raarbij de bloenen rÍi open konen e* ver-
bloeién tot groengeei.
Dit alles toont dan metteen aan daÈ de bloeuitleur biJ Hoyars geen
vast kenEerk ie op grond waarvan deEer'ninatie en soort önder-
scheÍdtng kan plaatavltden. De bloenkieur I8 duB sterh afhankeliJE
yan dc standplate, licht en klinaat.

Io collectlee zljn enkele planten van Hoya nacgtllivrayi aanve-
zi.B. De soöre ls vrl, vartabel vandgar dat da plàrtèn ln de èuI*
turrr yaak groÉé verechillen vèrÈonèn. Zo l! onder de naar H.raè-
gl llivrayi I $ripciba I of r Blg-BÍg tlac t een trot.ÈrG vor[ l^n lrlloïp
rètbfgdeÍe Dladeren éÍ grotérë, pletterè bloeoen dle noestal late
vaLer vaÍt kleur z{in. Ook wdt kleinorc vormen ziln In culEuur.
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In de regenwouden en bergbosaen van Cape ïork groeíen veel Hoyars
en Digchidtars zoala Hoya keyalÍ en.Dlschidlg nurnnularia en
D. ovata. In de vóchtlge boesen vinden rre oP open plaaLaen,
lanqs rlvleren en kreken in de boruen sllngerend on.ze fi,oacgllLí-
vrayl. frulpend en wlndend over en oE aEaroen en taktÍe! rortelt
htJ langs de gehele stengel rraar contaci ret de ondergrond wordt
geraakt. Een zo ontBtaan groot worteloppervlak geeft de beste
rogelifkheden om vocht en voedse!, anel op te neren zodra ilat be-
schikbaar kont. Het lange kale uitlopero zoekt de tteo3cl oaar:
nlèure steunpunten. Zodra die gevonden zlin zu1let Íortela eo
enlcelenieuue bladparen ontstaan. illeuve lànge [lt1opera zoekea
vervolgens reer verder on zo alle geechikte plaatseo saa een be-
boste oever in te neDen.
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ïerzorÉigt:
Eoya racgiltivrayi is. geen noetl$ke plant om te houdea .I+eée aIÍ Jsage lllart oàn nog- g"ei j"à" na het stekken 

-kan 
hg a1aer Lt{ieÀÈros yoorÈbrengen^ lIiS ,"r"àgt een lichte warne atandl.sraaEs,- alreen geen relre "onl v""i"r..hi i;-il;iràI.ïi,"iroo.*r,tiidees heL kaoppeo vorren nag dc luchrvochtigheià ;iË;-re raa.zíjn- ,roge lucbt. en te weinig f.icht is meestal de oorzaak a1sde Íaoppea rcortlidig afvallen]Ve.i ne"efun is een nust.De grcaé .oet zeet.l::l.iq-:, r,uru"iijt zijn, berer i"is-t" droog.{ian te aaE- Ees ninimurtr tetuperaÈuur.i"n ígó c. i" a"-iiia". 

"oroad rie 22oe. í* de z.oaer.is. voldoende.
Ee plaot zar ar* hii ziéh ttui" ,ouit àan flink groeien en de ta-È-keo_ecete* regelnailg ronCgeiefa,r.iCàr. Zorg bii her opbinlien èrerLEíd Íaor dats de gr.àeipuni *.., ortoàg gericht wordt and.erssraatt de groei.

1::"i., eér enkel .Jaar-oud_.zsÍ. de pl,ant regelmatig, tot driè Èeer.per jaar per bloeÍsreel, bÍoem'en ,àoiibr"ni.n di;";"-tur.r.rrer
ï:_1._:11Íllgnkaa_eea bi[eonder. ""nÉiir s"ï"n.EoÍë Ba.€trriyrs,ví í6 no eenmaól een exoIisch bultenbeentJè"-tia| zitl t u Eet. ons eens z[n.
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ANtrIEFIE EPIFYTEN
EPIPHïLLUM CHRYS0CÀRDIUM Alex.
-r--a*=t==aB=ErÈcc====:-*=t3=-

In onze reeks epiphyten uit, andere plantenfaniLíes nu
kel over een bladcactus die beEer bekènd sÈaat onder

een arti-
de naao:

Harnierà chrvsocardlum(A1ex.)Backbc.,

De naan van deze in de vilftiger jàren ooldekte planÈ bet€kent
letterlijk rEpiphyllum met goudgeel harEt .Í,OípbrLtun staaË voorrbloenen aan bladr. HeÈ blad waarover sprake íe{ oot b{i ier ne-
derlanse roord rbladcactust) is in felte echter een stergel die
door de groeioÍBsÈandigheden rreer een bladachtig ríterlft beeft
gekregen.
Epiphyllum chrysocard.ium werd door de bekende plantenzoelrer
Ton l,íac-Dougall gevonden in e sÈaat Chiapas in ll,exico en in
1956 in het amerikaanse cacEustiidEchrift door Alerantler beschre-
ven. Door Backeberg werd de plant enkelejaren later oogedoopÈ
in Harniera chrysocardium ondaÈ de plant a1s enige van de beken-
de Epiphyllums een bedoornde vrucht heeft. Later zija nog ealele
Epiphylluo soorten gevonden die ook ieÈs bedoorade vruchtea Aeb-
ben zodat het onderscheid moeilijk neer te ual.en is. De p1ant. ireer
ÈeBeoyoordig dus weer Epi.phyllum chrysocardiuo. Doordat Bacireberg
veel invloed had en nog heeft , sÈaat de plant bij de leeste ve.r-
zauelaars nog steed6 onder de naam Harniera.

Zoals gezegd koot de plant uit de staaÈ Chiapast Íaar ze coorkomE
io het regenvoud, Èesamen met Orchideéneu Broreliars oeestal
hàngend àan boomtakken of groeiend i.n vertr{ikinges ían deze boa.ea,
Het Z.:rjn dus echte epifvren. Vaak leven ze sa,leo lDèÈ Àier€n of
ternieten en in teBenst.elling toE de aeeste Orchideeën ea Bro-
inelÍar§ hebben ze een zeer uitgebreid yortelstelsel ol zolee!,
*rogelijk yater en voedsel op te nenen.

Epiphyllun chrysocardium is een zeer sierlljke plaot, ret'bladeren,
ÈoE"íel 30 cm breed en geheel ingesnedea tot aqrr de riddearib toe.
Ze kunne-n tot een meter l.ang yorden, neestal blij.vea ee &ort€r
raar iertakken ze zich van oilder u1t de stengel, De bladerea àeb-
ben dan ook vaak Dèer weg van een grote vàtea dao van èerl càctus.
De bloeitÍid is Deestal Augustus ÈoË iloveuber. D€ bloeaöuis is tot
32 cu lang en zeer slank. Boven aan vèryeidt de bloeu Eicà tot
een doorsnee van 15 - 20 cm. Meestal blgven de bloeuea enkele da-
8feÍr open, overdag gaah ze vaak yeer dicht oo.§ avonds yeer ir
volle gloríe hun bloemkleur te Èonèn. Deze is vl,r trèt een goud-geel hart, Ze ruiken zeer sterk voornauelijk bedoeld o! Ue groÈe
àachtvllnders re'lokken, die voor de besriivi.àg nodtg :§n.
De vruchten z{n eer6t groen naar worden latèr iood ei sàhgnen
heierlljk té smaken.

Cul.Èuui t
D€ cul.tuur v6n dezÉ plant 1s nièt eoÉiliikl als uE'llaar om tucedíngen denken. Allereergt. hoet de grond'goed d'ootlarend 2Un, het$ét6r root gn€l ,àfgevoerd kunnèn wórdan. Uij z€ttèn de plantenln lgtóvc' brokken turfmolm, ,p1astte. §aIDpèf§'r perllte en letrrat
sphéÉÉu!..Da blsöeren vlIlen greu,g enttàie kurèn per daB ,eekèr
|u varu Í{esr bèn€vGld *orden.-zt [ouden vËn hoBë rurhiioitrtigheid.
flegelmat.'1g bemeaten , zo om de zee wekër, ihèt dèzollde mesÈBtöf,Lfen díg tle de HoyarÉ geven.
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toal-* alle rsj66re*dplanten hebbea ze Bco hskel aan fcl,l.c. ssB.
te varlra;at tetrfs vrg vcËl gchaduw . Een ulrrlp.untenperítrutr ln
aè rlrtër rcat§Y!. ie nodi.g Ee dè slaíi tur goÈËe csudltle !* àoa-
del^
h cttrste Jarer Ernaeu
rit;etÉÈrió. In Easola
bele Llrcr op {e*e toeh
roor Let oog.

dè FlanlGlr ào! §ëó
b.loedea ile :p1aaÈar
al as dèë,örsElèvÉ

btseibare 3l*esÈte s§a
olet erg rgk, e€n ra-
PLanÈ is al ëeo lrat

E{ ore Ir d* È*esea st+.an &e in Fla.otlc pài saar infytee,*{ greeie* se eLgBa.Lgk E.§g Do,o*er sit.OöIc Íh
IaÈeo §* pl*aÈea eicb goed hoodea. Ze sul1en erhtercrel 3r+eíeÍ! ed iE bec geheel kletaer bl$ven.,
lI .cE rl e* cosie. e.pifyt die hèf *6ard-is sh rÈtte íorëea-

srset BsrhrbèfS tlgl§I

o f4*
'ii&]*--.=tsiE§:§Jtri:íE*J:í:rI-.j{-:.s}-ÉAA1E-::*-i

eeö épí*
dë LÍÍ.§kàlreÍ
rat tíldsr

eeèr gèkse8*t
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INtrIIA
IUIA:§.A§gL§BIèPAEEE§!-ELgEA

Ilet innena grote land IndÍa herberg! een zeeí Etoot. àantal plaa-
tsn ult de familie der zÍJdeplantachtigen, India i.e te begcho.uwen
ats een soort overgangsgebled. Van rle ene kant berellrca de
succulente Asclepiadaceae hÍer hun oeeet oosrel$lr tcragreíliítgage-
bied, terviJl hler ook het gebied begint var zTDh aerder Eaar her
het oosten uÍEstrekt met de epifytische en troplsche Bogrter.zo-
als de lloya t s en DischÍdia's.
Ilet land is een werelddeel op zich zelf, van Ztíi! r'aac loord heeft
heÈ een lengte van ruim 20O0 kn, terwijl de grootst€ breedte ruim
l5OO kn ts. De bevolking te1È ruim 800 niljoeo zl.eLea.
Door de grootte van het land heeft het vele k1l-oatetr, íocstiin-
gebieden , tropisch oerwoud, hooggebergte eÍr ooerasgebiedea-
Àan de hand van heÈ kaartje kunnen we de belangrlikste .geöiedea

iluïl3;a"-., met de grore stad Bonbay is een l*aglaod 3eàieil. ïer
is echter nergens erg breréd uanE Eaoeliik vlug achter de kust
loopt een gebergte rug tot 1000 m. hoogte, Deze rug, de íest_Chat.s
is voor een deel nog bedekt met tropisch oervoud-
Àchter deze rug begint de centrale hoogvlakte, die het grostste
deel van India beneden de rivier de Ganges beslaat. Deze hoog-
vlakte heeft een geniddelde hoogt€ van l00O r.
De riuier de Ganges verdeelt India eigenlllk l-o tveeËn, de. ïest-
Ghats hebben. nog eer ultloper,. die begrenJt tordt i-E het roorden
door .le Ganges.
Ten noorden van de rivier beginnen al uitlopers yan het hoo3ge-
bergte, die uiÈ1open in de Himalaya.
fn het resten, aan de grens Det Pakistan is een eoest$agebied,
dat. doorloopt vla Pakisfan naar de voesÈiinea vaa fran.- -
Ten noorden hiervan, in PunJab tot aan het hooggebergÈei beria.itt
zich Lijde.ns een deel.van het jaar èen droogtegibird.-
llet hooggebergte, dat zlch over geheel t{ooiA-Indta uirstrètt à.3
tot oÍIgeve€r 4000 m. hoogte een rrarn vochtig gebied aet uitge-
strekÈe gebergte oernouden.
De rívier-de Ganges vorot aÉn de oost kant ran Indla een uLtge-gtrekt del.tagebled, met vele eLla.nden . Iller Llgt ook de stad
Calcut Èà .
I_n _zuidelijt Iídlà bevindt zlch yeer een half droog gebtet ?a.mil-
fladu net al6 hoodstad Madras.

Eet,. klloaat:
Over het algeneen kurnén ra rel cèggen dat l,ndfu aën varr tst
àëeÍ ,ràtË gebled 1à net utteonderlÀg, van het hooggebergtt Ln het
hoordeí.
aan de íe6tkust v6tt ín de regentltd èr'g veel rarër. Eè règen komrovsr hét rl.géh€€Ír ní€t ovèr dà tleËt*cnItË heen lodat zlch hler
ëen ttoplsch. octnoud heeft ve,hen të ontwl[kè]Èhr
Dc centrale hoogvlaltter gè1èBen achter de He.st-§habs onÈvànÈthi€rdoor vecl mlnder régcn èn la afhankelgk vun esn bndere iegen-r{,d.
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De Tegt-Ghate hquden ook de regen teg€n bU db grens v.n PaLíBËaÍr.
lller r"E het voeet{ln gebied de Íhar Desert.
llter tan noordaa ltge PunJab'1e ueer aen overgariBs'gèbíed pet-
niet sl ha $ael.re8enr
Dc oo§t nqeaon, dle over de golf van Bengalee trekE otar Xoord
en Ogst India' goeft hÍer een enorne hoeyeeÍheíd rager.. In laeam
r{fn er gcbieden vaar Jaarl{kr neer dan 7 n, regeo vslt,
ïat'er'van deze regen overbltift, na opna!. door, botcín en bodem
kont.t§recht. in de Ganges, dÍe daardoor regelaatlg btítca zljl
oever§ treedt.
De aeeste regen valÈ tuasen juni eÍr'sep'tenber, lha leze oosl-
roeson krilgt echter. het zuld-oostelijk gedeelÈe tan ID.ÀLa triets.
In dit.gebied Taoiil Nadu valt rrel règeh yanaf oklober l:ot. laní-ari, dàor versèhuiving varÍ de ooataoeaon.

ziin tyee gebieden traar de planten in grote getalea roorhoaea,
nl. in de lJest-Ghats en ín het noordelijli hooggebergte geàied.
De- tJe.st-Gars: Hier vinden hre een aantal [elg ,soorten oít de
sheoherdii-loneifolia 8.8p, vèrder vele Ceropegiats, Deze
Ceropegiars zijn meeatal gewone kruidachtige klioplanten, di-e vele
Íeters hoog in sÈruikgewas en bomen klionen.
Op de ietvat drogere plaaÈsen hebben. ze soos een cauder, a1s het
}-ang' dr-óbg blijf t st€rf.È alle, b.o.vengrond-s af-. Deze soortèo zln
Cero-péqia. hirsuta en ocu1ata..
Àlle andere soorten die hier. vobrkonen bïijveo aleiid groea.lCe viqd-
den.deze allen benede.n de 800 m. hoogt€.Het zii[ de volgeaile soor-
ten-: Ceropetia f.antastica, beddomei. evansii. onissa, lavii,
odoraÈa, atÈénuata.
Ttior zcver bij ons bekend, komen geenvan deze soortea in Europa io
de Jul.tuur voor.Het zijn voornamel5k grootbloeuige soortea die
echt de Doe1te waard zouden zijn.

Feg nqordelíik- hooqqeberqte qebied :
Doordat hier tot op een hoogte van 4000 a. erg veel regen va1t,
en het z-eér vochtig rrarm 1s konen hi.er veel Iloyats eo Geropegiars
voor, tesalren met vareno en orchidéeën. Ook yerschsnen hier de
eerste DischÍdia I s.
Van de Hoya/s le hi,er Íets meer bekent dan van de Ceropegl.ars.
Veel Hoyars uÍE deze geËieden tennen ne dan ook in de cultuur.
ller zíjn soortcn a1s Hovd Élobulosa,§-gglsI-lg3gr laaceolata, li-
nearig. obladceö1gta r paraqi t:i,ca r polyneura eo ssÈ.pggs.l{og tàl
v6n asdere aoortén kooen hier vandaan die echter otnder brltend
z$n.
Dit zelfde geldt yoof de Ceropegf,àtg in dir BèbiÈd. Ze konen soor
íoE o'g een hoogre van 3000 m. ,@ kout nog voot
op €eÍ hóog.të van 4190 n. Slechts eèn aoört ls or bekènt ret GeE
casiaa nl.C.qrnottian.us dle op een drogere plaats voorkohtr
lleI-aac gé1dt, öok hÍer ueer , deze fraale glootbloèelsè soorten
zíil rrdÍ8€ít l,n cultsur. Enkels neoen van soorten ult {tt gebiedi
Éernto +{4 -1 u d lorl í, .UË.I}LLhJÀr I o n o i-[o 1 i u, uaèh I t r og§.ÈlJ]§.hg,

r r[gle"e&t!.Ë,, 4g.xlg!, kachl.nenslg. rgltclf ol,ia, è-@ug§.,
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Pua lqL:
fn dit, Bedursnde de aqmer (rogc gebled konen eerl. asntal echte
srcculèntc plaoton voot. Voar ens van helang Lp de b.akcnde
eer,g?erla..bulbsBr een plant het ssn caudelí eo kleLne ep G.,
ËÈg.ÈJi llJhenàc hloeoan. 'verde! komen er ecn aÍlnlrl gqqcíÍ;?er.i
*a'F toor en ea.lcele $aral'l$urala naaat andore ÍnrprpïIffi
succulenten als Euohorbla I s.

ïanil lladu:
Bir gebled Ls vat beter bekend door de onderzoeklngen ya;t de
taLrersiteLt van Madras. Hier valt alLeen regen geduretile de
-aanden Oktober tot Januari. In de naandenHeÍ toa Augustrrr ishet hier verder erg droogrvooral op de letyat hogere-helrelo,
Dere heuuels zlin overdekt net een Àcac.Ía-roud, wàarin yele suc-
curerte plant.en uoorkonen. Genoend mogen rorder Euphorbia lactea.
aerlifolia, nlvulia, antiquorun. verschllle,nde-!a1àïcIàe seor.-
EeD, yele Brachystelma I s en Caralluma I s -iioya's Lore-i-i-ïïf$ïiea nGi-ïffiiar *eI veel Ceropegia's

rortelsEok. In de droge ttid sterven aIle bovengrondse delen af
of zoals Ceropegia iuncea hebbenze succul€nte àverbl[vende.stetr-
geIs. Àndere bekende soorten zijn CeroDegia eleqaos.en bulbosa.
De BeesÈe soorten kennen ,e in-Euïo=!ËïifïïËïï6ïfs Cfioeeia
candelabrur,r internedia, decaisneana. barnesii. ciliata,
Èhraitesii, finbriifela en spiralis.
la een vervolg op dit artikèl ín het volgende nuroer gaatr íÉ oI,
de ilicerse ildiase aoorted apart in.

EeÈ zliB vriivel al1en succulente soorten net een cauder àf e"o

ceropegia juncea

céropëgía eldgan§

rd_Iö-
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HOYA clF CENTFIG,EiTEMMA
ÍCI.{ I{ULTIËL0RA B} ume

Siads eea jaar of viif ver§chijnE af en toe in de kanerplanten-
handel, op rarkien àn in bloenenvlnkela een opoerketijke lloya.
!eze Eoy* yiiLt sterk af §an a1le andere verhandelde soorten door
zija bloei oaar vooral ook door zlJn groeiwijze.
DË plant uerd voor het eerst onder de naam Hoya nultíflora be-
scbievea door Carl Ludtrig Bluoe in de catalogus van de florÈua
Buiteszort in i823. Ondat de planE geheel anders vaa dan alle
roen beheide Hoj,àrs besloot Joseph Decaisne vtiftien Jaar iaterrlde
Eaar rau de plant oo Èe èopen tot een nieuue geslachtsnaao
CeEtrosÈe!.L en de zelfde soort naam multiflora.
f[-?" Jà;""jierna Èerdeo nog neer naui verwa'nÈe soorten ootdekt
ee Lescbreveo. Door een àndere botanicus nerd zelfs nog een ni'eu-
re geslachÈsoaaa ingevoerd: Cvrtoceras rselke naau al anel veer
a1s syaooier verd beschouud maar niet verdueen.

num Decne.
s Íefle

-t=

dur llasad- ert nog enkele anderen. Al deze soorten ziin zeer naur

".."."t, a"zeer àat ue ze eigenlijk sanen tot één echt soort kun-
ii.ee reLeren. ilel is diÈ soort sÈerk variabel net ta1 vao gtaDd-
plaatsvarieteiten. De variabÍ1iÈeiE is te vèrklaren al's re kliken
Éaar heL eEorse versPreÍdingsgebied : Zuid China' Indo-China'
faai.lasd, heel Indonesie en de PhiliPpiinen. Àls ve er van uiÈ-
gaaB dar al deza p.laoten inderdaad één variabel soort vol'nen va1È
r.r".a eeg. feden treB oE ze ai.s aparteBroep(hier:geelacht') Èé be-
óchouÈe!. De bloeobouv-is zo nauu aan die van de andere Eoyats
t'ervart dat ooL hieron afscheiding niet echE nodig is. ook de
groeiu!2e tre-ffén re bij andere Hoyars aan. Maar ja, de ene taro-
ioon ltgr 2íjn gretzen irt eennaal anderg dan de andere. Op dit
E+ÉeBt zoudèo Íii oíl vi11en aansluiten bij de mening van Iist2
iat deze planten S,esooo ónder het geslacht Hoya horen zoals Bluue
Car oorsproolel{ik oolr néende. Misschien daE verdere 8Èudic en
aieuye aïuiiketdé '1Íj,én itit he't rrild te zliner tiid een ëef iciÈief
oordeel tínaen Ógteteren.
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De soorten die beschreven zljn: Cent

verspreidingegebÍed van Hoya nultiflorr



Ilu de plant 1e1f :
Ao!8 nultÍflora koot voor Ln vocht;lge treagland bdcaenr epifytlsch
g(oelend ln boouholtes en nogelilk oot op rotaën. rllt een rar de
*G,lnlgë soorten heeft h{ gecn k!.toneide ràB}e!, ro,ar gro.ett deplant alc een kl.elne strulk Beti.tt'f opgaande takkèn. lon dezc tak-
kea llttàE oeestal paarsgerti8 da bladeren, Sore .rtttcs de bla*
dere!-afritselend of uet drie krensgeítjB bgeea; Za zgs ,Íg l,to,r'ttot 15 ca lànB, dun, eltptlsch roÈ Íanluarfitg. Iet biad loopt
tot een pnnt uit. Het bladoppervlek is g1ad, grsen eo ao.o Ían
ltctrrte ellverultÈe vlekken voorzlen.
De bloeaen versch{inen ln. grote tross€n aen korte è6t ?,.q -laa3e
bloeistele.n dlè uit ecn bladoksel g.roei.en. ll€t .aÈtsl bioeren per
tros bedrriagt 10-40 §tuks sortrs zélÍs-6eer. De naan ralti.ílcra -
bete*.ert neel bloesriB. BiJ önè berelkte eeD tíirttiB cr hoge planÈ
het àaÉÈ81 van biina 250 bloenen op een tros.
De bloenen kennerken zich door .de corollaellppea di.e zeer sgert
tèÍirggebogen ziiÍt. Deze elJn creme-triÈ. t-ot geei-ora.nje ran k1ear.
Ook de et hoven liggende coronaslippen zdn tèr$ggÈbogëa- Deze
ziin Èrene tot zuiver rrit. Tusser de coronasli.p,pÀa *fàureg {.e }eln-
knoppen Furper tot blauwzwart. Deze bloeuvoro-Éeeft de plait in
Anerika de fancy naam opgeleverd: tshooting Stert.
In llederland ziin ÈHee belangriike vorren in culÈuur aarre*ig, Eea
vorD Eet grote groene bladeren eD een yortr [eÈ iets kleiB€re ge-
stirpèlde bladeren en l.ets kleiner,e bloenen. BeÍde zsa grira
B,fo€iers en bloelers. Ze vornen binnen eeh jaaf na siet-à1 ecn
iöoiè. plant di.e goed bloeitr. Bitna continu fràrr op l-eder àladpaar
èe-n bÍoei*teel. uet bloeneri staan.
De piant vraag,t een lichte sÈandplaats naar geen felle zoa- fe
Ae r.iiIÈer kan lichtgebrek nog r+el eens de ooizaak vaa ttogvalziir. De fót waarin hil staat;oet royasl z{in ea gevuld *ret ee.nluchtig Dengsel. Ook op hydro-culÈuur ziln prLra resulGatea t€
bèreíken. De plant moet redeluk veel sat.er hebbèa en regelaatig
een -goeilè kanerplantenmest. Vóora1 blj grote rlik bloeienie .planien
l'È dat 1.eàtsíe een trust anders kle6rèr de.Sladefen snel gerl ea
I,aat de.bloei achre.rulr. Uitetndel§k kan àe plent setrfs ía de
tca*ei uÍtgroeler Èor eeh zeèr respeetaàere kàlerstruÈit ïrà rëè.daí èet nieter hoogÈe oeÈ Jaarl[ike du.lzenrleu b!,oeren.

§aréngèvat.i Hbyà nultiflora 1s eeh biiàènder gaode ka!èrplant die
!9or- àSn bloeirljkdbn èn èe.i'rvoudlge vËrzorgini nieÈ a.tleàa voor
l"íefbebbere van bifzond'ère p1ànten geechik[ ii rarr :eker ook eenolaataJe verdiènt in hè.L, btandaarÈ kaEeLDlaàtenbortLrèoï..
Eef 'ShoorÍng §tari op ledere vènsrerban[i
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hlAfr,tËh|
àUTEITR§NAT{8[
aatla!aÉË-=

0u een .trà.Èö ían eeo aoort nauvteurig rG! GG lilgídrÀ {oraG raat
6elrutk gr;1ëalËË' rsu het ïnruelden v,6s i* artt*r {ur*rÈtt í.l ef&e-
horte vortr) achter de soorÈBaaE.
De aq rerne'Lrhing geef È ilutde"tr.fl*.tan drrur yle en ronaëcÍ óe .n*;lrt
öt{ct ilíe BdËs beÉchrevea tgr

fioya r*Ittflora 81. I B1sÉe he+f-t de sspÍt ïan**xaqaa

Erentueel kan ook heÈ rerk naar de bc:chr{vLag iB ttr"rt nordet
rcrneld.

f,oya uultlflora 81. , Cat.§ort. BuÍteazor3 ó9 (1&3!
OoL kuutren verrarringen voorkoneà rordea als -trpe {ezelfde raren
par',cngel*t -Eebr$i.kt ggn *oo.r Erce rerschftla]*tle Pl*att*. Zo 1e

Eoye raxina Te.gsn.& Binn. (ïeiieraar etr Btaaead{t, l8ó3!
eeg aodere dah

. Eot*.Éarintt [er.D. (Iíarbu*g r: lg0?;

EarEutg weöi É€arscld§&ltk à{§e sp d€ .hsogte ?aa Ë€t }eptit*s vaa
al ÉsD Eoys :e*lra .-trif ba$ e,en aÈdrle É.riÉil.rsetcd &le:ret"

trIe tt ca*lssort vÉa trat ëte tlaàr eea au{er gcrlaeàÈ veràrLst
srd*t i*n'uËéIts dÈt hfJ elàen1fjk.6aar rhgis hóort dar uÈrÈt tb
Cat gevaï, ds eetste asteursnaàu Èussén fraakjrs geplaatst, ge-
tolgà'door de nieuse Éut€ur rtl"e de vg*igiag-be*Ít-aarg*§iaitt.

Ëtyc.reltlílara 81. y€rd aloor Daeei.*e sigÈiltsst tot
'--.,CertrosterfiË nultlf lofm(81. ) Decue.

Fo; auíere eutrblíËEíp§ yËtr'Euteursdanen koLià yoor ia à€lÈtlde
§trssJ,ÉísiË grv*líàrr, lir,sktm dle hicr tr {tÈ ttad cr§ geàru*ht
e*rtlefi ilefi zutLc$ vg d6er rchar de verhlarlng b$ gtrel.-
dt 6p nfrrskhíuï r; dÈ rG1clr dic dearbg Be[{r; fo*s* r" et"s-
gÈr*,t EGtíJt

*f, 3*
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