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Redactioneel

- Na een lange onderbreking verschijnt eindelijk HCIYÀ-NIEWSBRIEF
4. In de Lussé.nLijd hebben we echter niet stil gezetea. Het nonenclaLuuronderzoek blj de geslachLes l{oya en Dischidia begint
nu i%cht goed e€n einA op weg te komen. De collectie is weer
sterk uÍtgebreid en de Nieuwsbrief heeft de nodige veranderÍngen en vèrbeÈeringqn oadergaan. .Dit alles ís llrotendeels te
daoken . aaflr'waar hoott u daL ni-eL,, invoering var. de Gomputer.
In orr geval is dat een eenvoudige tekst- en data-verwerkér,
naar bij:p.nder handig zodra je erÍEe verLrouwd benL en dat kosL
hraE extra tijd. Ook zijn we overgeschakeld van copieren op offset. dru!. Dit gëeft betere resultaten bij afdrukken van z\tartt
wit fo-tots. De kleurenfoLors blijven uiteraart we1 in het b1ad.

In diÈ nunmer. trefL u eea artikel zran ovèr herbariun perikelen
met eea votrgende 3avaaose lloya. en hoe bleek dat h,ij-toch die
plant níet in culLuur hadden._ We vervol-gen ons artikel over fndia en haar Asclqpiadaeeèiin flora met een verhaal over de
Taiwan stelt zich voor. Van
'rlongifoliatstt. Een Dischidia vanttbladttcactu§
aan bod en wë
epÍfyten
een
de andere'.iets
komL weer
over epifytische begoniars. Ook rreft u enkele
vertellen
nieuwe rubrieke,n aan, waarin u zelf vragen en erv4ringen kwijt
kunt.

Wij hopen dat u de verbeteringen'en vera{rderiagen op prijs
sEelt en weosen u veel pleeier met dit nununer en natuurlijk met
uw planÈen.

Hopelijk wordt het een prina bloeiseizoen.

Huibrecht en Ruurd van Donk'elaar

Hoya species lpps í3Al

Januari 1982 ontvingen wij van dhr.Donker eeri s,tekje yar qm
Hoya onder de aanduiding Hoya species Geri. De plant lcsar van
Ted Green, een Hoya kweker op Hawaii. Oot wil hadden daar steftken besteld die echter dood aankwamen.
De p1.ant kreeg ons collectienummer lll§ _1,331.
De aanduiding H.spèc.Geii wordi aoortfllÏSfnfs
BURï{Ií ver*ld
in haar publicatie HOYA'S I KNOW AND L0VE (januari 1981) aln
handelsnaam van Hova pubera. In THE H0YAN ,roii2,no.1 staaf op
pagina^-7 een door haar gemaakte foto van deze plant. Iíaarop e
naam t'Geri]t betrekking heeft sLaat nergens vèrmeld. Doorga@
geöruiken kwekers zotn naam als aanduiding van de vindpl-aàts of
vinder. 0p Java waar H.pubera vandaan komt bestaat iry elk geval
geen plaats, berg of gebied met,een dergelijke. &a*m. Een gëo-"
graaf die in Indone.sie is gespecialiseerd kon'nergens deze-r!N#
thuisbrengen. Ons is eveneens geen verzameladr Àet een derg+lijke naam bekend. De naam ttGeÈltt zu11en we dus verder nrast f.*t.en voor wat het is.
fn eerste insLantie dachten wiJ dat'Christine BurÈon se1 eétr
juiste determinatie gemaakt'zou hebben. Ze beschikte over nQ
meer literatuurgegevens en had toch diverse herbarÍa uitgeple
zen. i{ij namen de naam H.pubera voor, deze planE over en pfaatsten hem ook a1s zodanig in onze caËalogus. Ook zou de kop borretr
dit artikel zo heten. Maar tijdens de speurtocht raar Eeer gegevens over Hoya or{bera bleken er enkele dingen niet, &
kloppen.

Höva pubera

.

werd door BLUME boeschreven in BTJIRAGE FIfra
in 1826. Enkele."jaren larer plaarsre hij deirc
soort onder het door hen gecreèerde geslacht Acantostenma irl
MUSEUM BOTAN]CI]M LUGDI]NO BATAVT]I'Í.
In de publicaLie van MIQIIEL: FLORA.INDIAE BATAVAE vinden Ë op
paglna 524 een korte beschrijving: Takjes tenger, wortelend
klimmend met behaarde lladstelen die weldra onbehàard en rrattlg worden. Bladeren kort gesteeld, elliptisch tot langrerpig
aan' beide zijden spits, donsachtig behaard, van onderen unËL
bo1 gewelfd, wittig*groenachtig, oudere wrattig gestippeld àeÍr
beide zijden, l] tot 2à cn 1ang. Vrij lange tlóeistefàn,met ir
de top een veelbloemig scherm. Corolla van binnen zuamachtig
donsharig. Komt. voor in de kuststreken van Midden-Java, lloesa
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vens van Miquel en voegt daar nog als bijzonderheid aan toe dat
hem bekeken herbarÍummateriaal van het origineel van
Blume (no.1684 in het Leids herbarium) slechts één 3 cm 1an-ge
afgebroken bloeisteel bezit. Tn het herbarium van Bogor kon hij
geen materiaal*,i.qden .
öe recentste ffiiicatie vinden we in BACKER: FL0RA 0F JAVA,
1965. Hij vermoedt daL Blume een verschrijving heeft gemaakt en
de plant volgens Blume H.pubér zou moeten heten. Deze naam
houdt Backer nu aan. In zijn beschrijving vinden we nog l.rat
nieuwe gegevens. Vooral de bloem wordt door hem nauwkeurig beschrevenl corolla fcm diameter, licht violet, slippen teruggebogen aan de top, erg spits, sterk kort behaard van binnen,
glad van. buiten, dun. Coronaslippen binnen kort, tamelijk
stomp, sterk gekield, naar buiten tamelijk 1ang, lijnvórrniglangwqrpig, vrij stomp, niet of zwak gekield. Bloeistelen glad
of bijna g1ad, 10-16mm, bloemstelen 2 tot 4 mm lang,behaard.
Voorkomend in bos t.ussen I en 750 meler. Vaak groeiend op mierennesten.
Tot zover de literatuur legevens.
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In het herbarium in Leiden vond ik zes exemplaren onder de naa:
habitus. Dunne lange :a;jes met om de 2 tot 7 cm een bladpaar. De blaad;es zi3n s:i:s
aan beide zijden en lets ho1 van onderen, dicht behaarC c,wrattig. Niet a1le exemplaren hebben bloemen en bloelstelen. lte
bloeistelen die er we1 zija, zijn dun en 1ang, 5 tot 7 cr:r.
trosjes vormen een ho1 scherm a1s bij Hoya lacunosa.
De oudste moet het origineel van Blume zi jn, of ter,'e1 de ri',,e
p1ant.0p het ve1 papier waar een niet bloeiende tak.net rejnia
blad is geplakt staat Acanthostemma (Hova) pubera B1. en he:
cijfer
1684. uoo.t" ook *og een etlket ,r"t daaro;r I
vidlt(gezien) Koorders, 1910. Dit moet dan ook het exempiaar
zijn waarvan Koorders schreef dat het slechts een afgebroke_bloeisteel bevat. Nog de bloeisteel nog bloemen kon ik er ecl-,ter nu nog bij vinden. Het volgende exemplaar had alleen her-i:ariumnummer bij zich. Dan waren er drle exemplaren van Bakhuize;.
v.d.Brink, twee in 19L7 verzameld bij Tjisokan op 750 meret,
een in l92O bij Tjiampea (res. Batavia) op 600 meter. Op ee:.
van deze zit een etiket geplakt met de mededeling: determina:ie
Backer. Backer heeft dus deze exemplaren gezien en de naam ccrrect ge\ronden. Ik twljfel daarom sterk aan Backers beschrir,,-rlq
van de bloelstelen en de bloemstelen. De afmetingen \ian het
herbariummaterÍaa1 voldoen wel aan Koorders beschrijving ri_aal
niet aan de zijne, een foutje van Backer? Het recentste exe:plaar komt uit Bogor verzameld door Docters van Leeuwen in I93i,

Hoya pubera. A11e zes hebben dezelfde
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op de Goenoeng Pantjan bÍj BuiLenzorg (Bogor) op een hoogte van
3ö0 meter eplfytÍsch i-n de kampongbosjes. Hij vermeldt erbij
dat de plant met. mi-eren samen leefl en dat hij een exemplaar in
de Plantentuin heeft uitgeplanL alwaar hij in bloei ktram. De
bloemen waren roze.

'iets denlcen aan onze
van deze planten deed mij ook maar
zogenaande H.plrbera. Aan de hand van de beschrijvingen alleen
aoI i" mst-Eer.'l-tanL hierin kuínen passën, zeker a1b 3e dan
sok'die !'fouLt' vàn Backer meeneemt. Toch b1ljkt de echte Hova
pubena op grond van het originele en latere uateriaal een Eotaal andere plant te eijn dan onze.

Geen

I./at is Hoya species ÏPPS 1331 _dan wel . Daarop kunnen rij op dit
moment nog geen ainnig woord zeggen. In elk geval ls het een
bijzonder mooie p1ant.
compacL meL kleine 2 tot 4 cn lange ovale,
De planÈ.goeiL
"À",aan de voet iets hartn,orElige blaadjes. Beide
aan de top spitse,
zijden zijn dicht..wollig behaard. De bladkleur is grijs-groen.
De bloeme,n versChijnen in oktober aan korte bloeistelen, die
bij 6ijna ieder blàdpaar venschijnen. De hloemen zitten ín bo1le- trósjes en lijken sprekend op minia1uur Earrlos€l bloeoetjes.
Ze ziJn net een { cm doorsnee, aacht roze..De corona heeft roze
buitensli,ppgn en rode binnensliiipen. De vorm van de c6ronaslippen is licht booLvorrnig en Ín het midden iets gekield.
In de cultuur is het een gemakkeli-jke maar Tangzame groeier'
Een luchtige go,ed afwaterende grond is noodzakeli-jk evenals een
lichre sundplaats. De gedrongen plant houdt niet van veel waEer. har de groei heel traag is en de tgkJes zeer stíjf zijn
voldoet een enkèl stokje in de pot. Pas na een jaar of trsee zal
de plant een 20 cm. hoog zijn en versehijnen l-n de herfst de
hsnderden bloemetjes. Als. u geduld hebL kunt u veè1 plezier aan
deze plant beleven.
RVD.
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Epifytisch e cactu ssen : Aca nthorh ipsa is msnaeanUra
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het- voorjaar van 1985 kwam er opeens een plant te voorsehijn
op markten en in winkels, gehuld ií u"n ptaslic hoesje fiet ëielr
fantasienaam. I{et waren mooie vo11e planien, goed ia" breei
Gtr
erg goedkoop. Door wle ze gekr+eekt rrraren i.s ons niet
be*€nd,
vermoedelijk kwamen ze uit Denenarken. Het gaat on een pf+a*
uit de groep van. de epifytische cactussen: lg"lrtUorhip-ffi;
mgnacanLha {Griseb.) Br.et R,, een plant Aie atti5à-?eldzenrSlr
geweest en meestal slechts in botanische tuinen wàrd
aangetro,ffen.
Acant
11s monacantha is in 1879 beeehréven dsor 6ri*berg in G6ttiogen.
De stammen zijn bladachLig, meestal p1at, §onrs driekantig
licht gekarteld, 2-3 cm breed, aonteigroó, t,r** 30à- ;en
lang worden. Ze groeien eerst rechtop, gaan ze
"r, hacgen.
vertakt de plant zich bij de voet, *i. f,i3 tang geíordenlbËstd
ía-o*
vanuit de takken.
De areolen (doorakussens) zijn klein ed staan 5_10
rrtt el*
kaar en be-vatten naast harei ook ongeveer 6 stekels m
gdëie
achtig of wit zijn en t lcm 1ang.
De bloenen verschiJnen aan de ,i;L"rrt van de tbl-aderent,yd
l[
grote getale. Ze zija rot 15 mm lang en warm oranje van klce.
Het is een prachtig gezichÈ a1s ze in het vocrjaar in bilf,f,.
staan. Als de bloemen best.oven vorden, dat kan sèt ÉÉr
plmrl
verschijnen in de loop van de zoner'de kogelronde vruchten
di.g
ook oranje zijn. Ze zi.ja meestal een f cm gr.oot. De zaden xriJn
donkerhruin.
Doordat de vnuchÈen er gedurende de gehele soÍser op blijyË
zitten is de plant meer dàn een half jaar ëen op"aiïenoc rÉr=
schijning 1n de verzarneling.
De herkomsL 1s de provincié JuJuy in het noorden van argentiur,E,
tegen Bolivia aan. ze komr daar voor in À.;;""i;
itett
Í,.
de vo11e zon. Er .is ook_nog een varieteit var. EagÉil8jsA{rr
Lcard) P?.kbq. gevonden bi3 samàipara Ín s"iirt;-dË
zieh c-

derscheidr door de srerk geteifde bladeren;" à; ruee_lila
kleul van de vruchten.
over de naamgeving bestaat enige verw.arrÍilg. Doordat de pi.ui6
stekels hebben besloten Britton en Rose ze in een a,art sÉrslacht onder te brengen. ze zíjn nauw vervíant
Eet-het-tGíe
PfeÍf.fe_ra, wat naar mea aanneemL de sLÍrmvader is van .eahËL
A_canthoih_ipsq_1is a1s van Rhipsalis. Volgens ae bsiauie*
n_.
rÍach zljn de verschillen -E6I6Gch [eeien ," r.rÀi" reEg
Acanthorhipsalis
weer opnieuw indeel-t b:-j Rhipsalis.
10
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kultuur:

Ui-t het voorgaande is al gebleken dat het een schaduvpla*L is
die graag een hoge luchtvochtigheid heeft, alhoewel een tijde11jke lagere luchtvochtigheid geen kwaad kan. Het is een echte
epifyt, die i-n boomholten groeit waar resten blad ea dergelijke
terecht komen. Ze hebben dan ook een voedselrljke hi:meuze grond
nodig met goede afwatering. Ze groeien goed in een meagsel dat
bestaat ult een derde potgrond, een derde grove turf en de rest:

perlite, grof zand en/of kleikorrels.
In de zomer willen ze erg veel water hebben, terwijl ze i\ onze
winter met mínder water genoegen nemen. Een temperatuur vanaf
15 C is voldoende.
Het is geen sne11e groeier en daardoor uitstekend geschikt voor
onze hobby
HVD.
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Dischidia Íormosana Maxim

In

onze collectie is een Dischidia (IppS 38) aanwezig di.e re in
1979 gekocht hebben van de toenuralige Hoya*kireekËter IflrË
Andrews a1s Hoya spec. Formosa l.
Deze plant leek ons direct al een Disehidla. Eij groeide ilrr*
beeldig, a11een bloemen verschenen ër oiet. rn rE ffiln
Vo1 .1,no.2 die, in de herfst van ,79 verscheen stoad ën ffi
afgebeeld van deze prant in bloei en daaraan iÈËts natuurli* df*rect te zien dat het om een Dischidia ging. De kteine lvowit*
te urnvormige trompeLjes spreken duldelijke taa1. De bgg*r*J*
ving die erbij stond was beperkt. 0p grond van de ronde hlËd=
jes zou deze prant mogelijk Dischldia khasiana moetén heten- lh
argumenten hiervoor zíjn zwak. n" ,i3n per s1ot toctr hëel st
Dischidiars met ronde blaadjes. oiscÉioia khesianë Ëss& f,!-rffi
uil her Khasi gebergre in AssàE]-rid-ïà.-ln ae moffÉ-r§su
vinden we hierover slechts"de volgende gegevèns: eeÈ raalíÉ. atr{F.
_fytische kruiper, bijna geheel glad. Bladeren bijna cirkelrurilBladsteel .72-.25 in. 1ang.
veel heb je niet aan deze gegevens van Hooker. Maar alreen al het feit dat. onze plant van Formosa (Taiwan) zou Doeten tryr
betekent dat we in de verkeerde richting aan het zoeken 2r.ts.
Toen- onze plant ging bloeien konden we hem vergelÍjkea req ll!
beschrljving díe in de FL0RA 0F TÀrldAN gegeven wordi orer ite enige Dischldia die daar voor zou komen: DipShidia fonsoÉqxr.

fprqosana Maxim.(MaximoÉicz, russisch botqnietÉ)rLtr
ligS\!4ra
Bu1l . Acad. sci. st.Petersb.(beschreven in het bulletin
e-*
-r'
academie der wetenschappen van St.Petersburg)
St.Petersburg)
Een overDll-Jvqn"d
ren
overblijvend uiÈlopers
ultlopers dragend gehÍas; sL€§9,ë1§
sieugdte 66
duà 6.'@i.
ea gl
Bladeren Legërlov€rgtqand, vlezig, gla.d, eirkéIroqd tot k
o§Ëkeerd eirond., l.-Z cm 1ang, aan de-toit uirgerand of i"4er!ndf,
aan de voet vër§rnald of wigvormig, bladsteei ?-4 {ffi i*§" ffemmen kIein, wiL, okselstandig, alleen of in bunilels vaa 3-S, de
bloemsteel 2-3 em lang; kelk zee_r klei-n, S;delig, dË
segmenten oveal, g1ad, vliezi§, on§eveer 2rB m lang.1.
pen teruggebogen en verdikt aan de'top, gled aan

uitgezonderd een ring of kwastje v€n naren aan de
meeldraden aan de basis van'àe corolla-buis
helmknoppen rechtop, vliezig; pollÉnia rechtop sts€àd1
corpusculum langweiplg; de stenp"f smnp pq
_drukt;
Doosvrucht g1ad, rolrond, dun,t4-5 cm 1àng; zadàn pï*rt"
werpig; kuif, wlt, 3-4 cm 1ang.
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Pl. 98O Dischirlia formosana Maxim. (ASCLEPIÀDACEAE)
corona; 6. stametrs
1. flowering branCh; 2. lcavcs I 3. {lowcr; 4, llowcr with corolla removed; 5.
.,rirt ,tie*;; i. stanicns lvlth pollinia: 8. §tamcns;9. pistil and ctlyx; 10. cross{ection of ovary'
D i-,t
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dit eiland voorkomend). fn kreupelbosjes
gemiddelde hoogLe over het hele eiland.
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Tot zover Flora of Taiwan..Onze planL blijkt op zi-ch prima te
passen in de beschrijving alhoewel hler ongetwÍjfe1d we1 meer
Dischidiars in passen. De beschrijving geefi veel algemene kenmerken van Dischi-diars en weinig specifieke voor één soort. De
twee opvallendste kenmerken zijn we1 de kleine aan. de top ingedeukte blaadjes en de harenkwastjes bij de buisopening aan de
slippen. De tekening in de Flora laat nog eeas duidelijk zien
welke plant de beschrijver voor ogen had. A1s wij nu alles nog
eens. vergelijken denken wlj toch inderdaad in onze plant

Dl.schidia formosana te- kunnen herkennen._
Onze

Dischidia formosana ís geen moeilijke p1ant. Zoals alle

liscnïàïàïs

f,ouOt ni3 v-an
*rr*. .,ro.Ëtig.- lucht eo eea goede
""i
doorlatende luchtige groeibodem.
Op een stammetje dicksoniavaren is de groei prima. Vo11e zon doet de blaadjes wat geel
kleuren maar bevordert ook de b1oei. De plant groeit eerst wat
compact om vervolgens wat lange dunne uitloperÀ Le, maken, A1 na
een jaar na sték is een aardig struikje gevormd.
RVD.
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Smalbladïge Hoya's uit lndia

Een van de algerneenste Hoyats in onze collecties is UEE!
shephpqdiJ.. Reeds vele jaren culLuur hebben deze opuerkelij&
Hoya tot een geliefde plant gemaakt- De -juiste naau zien uq,ÉF
echter zelden bij staan. In de meeste gevallen verreldt 'het
etiketJe Hqye aqgusÈifoliai sorls ook Hoya lsngifolia. BÈiiae
namen horen echter bij andere Hoyars.
Hova sheDherdii behoort toL een groep àan elkaar verlJante ceQËÍ
ten die a1len voorkoren in noord-oost {ndia in de bergboefef
van Khasia en Sikkim. Hiertoe behoren ook de echte Hova lwi
folia en lloya eblanceolata. A11en hebben lange snàlle vI.@tF

bladeren aan klimmende stengels en bloemen i.n bo11e Ërosjes {W.

korte bloeistelen.

Over de nomenelatuur van deze soorten moeten $e tc rade sffi
bij de di.verse Florars van'India en wat algemene planË.enrrg@.
Zo vinden we Hqva shepherdii Short ex Hook. beschreveu .in
CURTIS BOTANICAL MAGAZIIIE sept.1861 met een fraai-e afbeelt|iru
erbij die volledlg gelijk is aan onze planten. Deze eeratbeschrijving laat aan de juistheid van de naam voor onzè pl^rym
weínig twijÍels over. In de diverse fndiaase flora wordt zeldgil
melding genraakt van dit soort. Veel vaker daarefltègèï stnÉt
Hoya longifoli.e Wa1l. vermeld in de verschillende Florars" -ftk
Hoya obtanpèpIlta Hk.f . vinden we meerdere keren vereld. 1r![
wi1 hier ni-et uÍLgeu'reid ingaan op alle liËeratuur, ue1 196,9gr
kele opmerkingen.ten aanzien van het'materiaal van deze sq@E
in het Rijksherbariuia te Leiden. H. sheptrerdii heb ik daar rlÍËt
kunnen vinden. Van H. longifolia zÍtten vier exenplaren fu heÈ
herbarium waarvan slechts three met bloemen. Een daarvaa is yqzameld dosr Hooker en Thomson in de Khasia-heuvels en bfï
vrij grote bloemen van 2r5 cm. Breed ovaal-langwerpig hlad Ë
een spitse top" De andere met bloemen heeft langere en enrrllÉrt
bladeren en veel kleinere bloeroen, 1r3 cm. Ilij is door Garrett
in 1939 verzameld. Deze plant lijkt vëel meer op de plenten til
o\ze collectie. Van H. oblanceolata ziL er slechts een kldm
takje mÉt een paar biad..d;;"der bloem bij, ook yss*q,l{
door Hooker en Thomson. Veel verschil met H. longj.fqliA ts
'zi-en. Volgens oa de I'L0RA OF
hieraan niet te 'zien.
OF AS§À!í zit dat
slechts in de afmeLing van de bloem en de voru van de corona.
Hieronder volgen de de beschrijv-ingen van de planten die vij i-u

cultuur

hebben.
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(IPPS

nrs: 76, 131,

161)

stengeis. langs de gehele
stengel. qorcelend, Lange succuleflte bladeren.5-12 cm, tot 1,5
cm breedr' do-nkergroen, randen opstaand zodat blad gootvormig
wordt. Bladsteel korL en geknikt" De bladcren hangen hierdoor
naar à neden, Hierom kreeg de planL de bijnean siiiboon-Hoya
(String-bean Hoya). De bloemen zitten in kleine bollè tros-ies,
3-10 bijeen, 4#,R zeer korte bloeistelen in de bladoksels. De
bloemen zelf aÍju oot slechts kort gesteeld. Tn zijn l-1,5 cn
doorsnëë, röze*wit, met vaak niet geheel open gevorfiren sterk
behaarde slippen. De kleine coronà, heeft witte 'bultenslippen en
rode binnenslippen. Het centrum is weer wit.
Een

mËt klimreirde en windende

p

plant is zeen bloeir,r.i11ig, De groei is voorspoedig mj-ts de
grond iliet te naE ert goed luchrig Ís en de" stanttrpleríts licht.
Het is cen varl de weiníge Hoyars ót goed tégen tlat lagere temperaturen kan. 10-12 graden dagtemperatuur met een lage luchtvochtigheid deert hem ,weinig, treL kan zelfs,bloeibevorderend
De

Moem Hoga

(

IPPS

76

)
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Hoga longifol),a
( LPPS /32 )

21

L
L-

Hoga

(

.{*tgi{ot)n

rP?s í32 t

longifolia (IPPS nrsz I32, 143)
0f deze planten naar deze naam of naar H. oblanceolata moeten
luisteren, moet verder onderzoek in het-Ke, lt".lu.i*,
Londen,
uitwijzen omdat we in Leiden incompleet materiaal hebben. Ze
komen vrj,jgoed overeen meL het Garrett materi-aa1 naar nj-et met
het Ilooker materiaal. Voorlopig dus maar de naam H. longifolia.
De plantèn hebben bredere en ieLs kortere bladeren dan H.
shepherdii zonder sterk geknikLe bladsteel. De bladrand is niet
zo sterk omhoog staand ,,raardoor hef blad ook niet echt gootvormig is. De kleur is lichter groen. De bloemen zltten io trossen
van 5-15 bijeen aan enkele cm lange bloeistelen. De bloemen
zelf zijn ook langer gesteeld. De bloemkleur is zuiver wit. De
gehele crolla is behaard. De corona is veel forser en anders
van bouw dan bij H. shepherdii. De oranje po11lnla kleuren op-

Hoya

vallend het centrum van de b1oem.
soort groeit langzamer dan H. shedherdii en ís ook veel
gevoeliger voor teveel vocht en kou.

Deze

Moen lloga longilol)a
( IPPS 732 )

onze collectie bevindt zich nog een plant (IPPS ZU+,» uiË
Deze was gevonden in de Hestern GhaLs, een bergrug
deze groep.
-ïndÍa.
Hij wijkt als plant eluidelijk af. I1* bladerca
in *Ë*
Éredàr dan onze E' 1*+eifoliet§ en sffi3e1s
en
korter
nog
zijn
en bladóren zijn behaard. De knoppen va1làn echter §teed§ àf
zodat hre nog gBen bl-oemeA hebben .kunnen bestudërëm. De

In

afwijkende groeiplaats -zgx hèm extra ilrteressa[t [tter'
Over deze interessante groep Hoyars is duidelijk het làstste
hroord in deze nieuwsbrief *og niet geÉehrcveo
a ---:
il'
RVD
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Enkèle CpyÍitÍsche begonia,s uit Midden-Afrika

-

.

Gedurende de maanden

januari,

februarl
19g3 bezocht
een expedÍtie van de Landbouwhogeschool en maart -GLi,
een
land aan de westkuSt van Midden-Afrika, WageuÍngen
reàht oídu, 8
Deelnemers waren o.a. ur.lr.J.Karper
".,".r.a..
van het Insti_tuut
voor
" Tuinbouwplantenteelt en lr.J.C.Arends
plantentaxonomÍe en
van
geografie.
Gabon

bqsraar ,oo1

gedeelre

::l g::orr.Ë"r-ràt uir rropisch regenwoud
tg{'Jeen^hoogte van 500-600
gemiddelde te,peratuur
van 25;30 c en een zeer hoge luchtvochti*f;;il:-ö1.à."..
"".,
hoog*
- tdn'in her binnenland vanar 10o-o merer kàmt nevÀï*iil ,roor,
."1atïef koel maar onvoorstelbaar vochtÍg.
Doordat er.weinig ;.;;;-i;Ë;-;r';,
roch wilde doordringen io
het oerwoud was het àen ,uà, ,*uru expeditie.
Veelal moest men
zlch mer kapmessen een doorgsng t"u.ài,iun--à";;"Ë;
ge_
boomte. vooral
ri.frteiu ;í;;;;;"rràï]'r.ïI*, dichÈe
rivieren
:p
.g"
zíjn de bomen volledJ-g begroeid àet
orchideeË"';;-;;ï;
andere_epifytische planten"waarender varens,
ook enkele S.Àà*i"r". yan
deze Begoniars is.materiaal verzameld wat op diveise
plaatsen
in -Llageningen in kassen werd qndergebqacht. Ook Ín
het
nevel_
r+oud
zljn de bomen seheel nqoÀ*r *Ët pl.rtàr.-il.*'n.i.ngrijksre
die hier voorkomen ,i3, 1ang" afhangende
mossen waartussen ook
weer Begoniats groeien.
Momenteel is men bezig met het uitr,rerken
van de gegevens van ar
deze planten, o.a. beieidt rr.ArenJs een
dissertàtiu
'-"=* voor over
de gevonden Begoniats._
Het geslaqht BeÈonia:
Het geslacht Begonia behoort tot de familie
Begoniaceae, rraar1an het verreweg het. grootste g."ru.ht--i" ffig.oeer
r0o0
soorten. De overige 4 geslacht"i f,"LO., tesamen
nog
20
soorten.
De meesten komen iroo, i, tropische
en subtropische streken in
het schaduwri jke vochrige ;;;;:
'Een aanral àoori.r,kouen uip
waL drogere gebieden àn bezitten
staÍrmen,
behaarde
succulente-bladeren en vaak een ondergrondse
"r..ut..rte knol. van de
knolvormende soorren i".Àr-. tuberosa
rx""rEÀÀ""iàr.'.""'u.[à"oe ruinp1anr. Hleruir ." uir k;ui.ffis;r-ffiE;;;;ÉaÉo"r,-'i". eÍland
socotra (0ost-Afrika) zijn d;';;";;
groorbloemige kamerbegoniats ontstaan. Daarnaast Èennen we nog-het treine-zaaGegorriaat-ie, B.semperflorens en diverse bladbàgoni.r, ,"i r..,riuirrg"rr.
get -ÏnsEltE-Eor
Tuinbouwpi..riu.,t""ft van de t.H. re
25
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'Ifageningen heeft in de Loop der jaren eèn grote col_1ecti-e opgebour+d en vele kruisingsproeven ondernomén om mooiere en beter
houdbare plailtën voor de huÍskamer te vinden. rn saiueawerking
met vel.e andere instanties als r.v.T. wageningen en het proefstation voor de BloenisteriJ in Aalsmeer zijn vele nieuwe goede
soorten en rassen geinLróduceerd eÍI he6ben hun weg naar de
huiskamer reeds gevonàen.
-De
meest,e Begoniats zijn struikvormig groeiende gewassen, een
aant61 zijn kruipers en er zijn ,,r..siheid"ne epifylen. De sten_
gels zijn zeer waterrijk, a1s ze volgezogen zijn Lreken ze ge_
makkelijk af. vaak zijn de bladeren pràcnrigr-getekend en Ë"kleurd. De bladvorm is vriJwel alrijd à-"y*"riiIch. De bloenen
6ljl " eenslachtig (aparre àaanelijlre en viouwelijke bloemea) en
(zowel rnanrrelÍjrre a1è vrouwelijke
eenhuieig
op één
p1a*): De typische bloémen varieren in kleurËloemeir'
van rtrit, rosè,
rood tot gee1. Brauwe bloemen komen niet. voor. Omdat er vaak
een'overvl0ed aan bl0emen geproduceerd wordt is het -geen pro;oil;.*i.-'iiu.r,t=r, zijn
,u* aen',.*EëÍ kiemliËecËrie
tl..g
driekant,ig
en vaak gevleugàld""*à-i;
e' rerait.t gràt"-to"veelheden
-z*ad. HeL zaaiel -iE míct: moei[i1fk",, Àlsi: eubsiraat gebruiken we
het §e.!s5.e9n t'ur$pr.odue-r., *iuË-'rr"r kr"ed ;;-;;; [;s" luchtvochtigheid belangrijk. Ook stekken geeft. geen problemen, even_
§@q. op ee.ri ts-r-fsubsgl3at vermengd ,rcr Ui3-í. puitiru. Bi3 een
aq'nte,.l aoglter''.is zelfs vermeerdËrirg mogËÍ.i.jk van in sÈukken
tsërËftè.dafi blaadJes net e€n stukje nerJ.
'De epifvtlsche Bepqniats

uit

Gabon:

zoels al vermeld komen in Gabon versc.hÍlIende epifytische soortea .voo,r; v,,l.gens . dhr.Karper hebbeq de-=prantàn seen voor*eur
vo.or bepaalde söorten bomen. 0p ptraatseo *o.ur het niet te don§er'.
+§..uiË!_eo de bffiÈrr helemaai ïo1 met uur."",-o..-il;.;È"--;"
Begonia's.
van de gevonden soorten zi5n slecrrt;'";iai; beschreven. Dit zijn B.squàmulosa en B.schuitziÍ uit het tropi".r, ,àg":y"-"d en $$omea!è uit ïret nevelwoud. Atr1e overige vondsren
hÈbbea voerÍqplg- fiog e€n veieamelnumuer.

eÀ E.Ëetrqtqziif, zijn planLen mer kruipende bruine
sLë.ngèl§. Àan;àillb em lànge bruine bladstelen komen
t*h!lga'
de,b1aitreqen,.,&ee, zijn brouegroër vài ffeur, tot-àó-cm lang, o_
vaal-rocrd :en ',0ëË' eei spitee-Ëo11r ,De .bromen zijn gedurende het
gTgotsle deel van tret 3'aar-i;-;;";; s"fi;--";;;;rï;--;;J;:
;;
_11:n I tot If cm groot en wit. met ros€ïood van kleur.
Van deze planten hebben wiJ stekken bevestigd op varenwortel_
Stamren. Ze groeien in de Hoya-kas bijzopàer gàed.'Regelmatig
Idater. geven is nodíg, uÍtdrogen is vaàk fataaf. Ook vragen ze
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af en tsoe $at ÍE§i.
tuur

Aglucon

of

BycobacL r+èrkt

pri+a. In de n4-

zé zicl1 net de vrijkomende sLoffen uiË b1adafval en
anderè
n dÍe in àie broeiige omstariàigËeden snel
verteren. Een temperatuur van minstens 20 C en eén hoge luchtvochtigheid zorgen ërvoor dat ze zich prima thuis voelen. A1
met al zj-jn deze Begoniars, zeker een aanwinst voor de liefhebler meÈ weinÍg ruimte en zorgen. ze voor afwisseling in de epiv

fytenkas.
Beqonia thorueana uit het neyelwoud gaf bij ons in eerste lnstantie Íteer problemeni InformatÍe van dhr.Karper leerde ons
echter daË de soort een hekél heeft aan hoge temperaturen: De
genatigd vochLige kas is een beter oflderkömen voor dit soort.
Het is een teer plantje met dunne draadacitige stengeltjes en
slappe dunne blaadjes. In grove uachle turfbrokken wortelt hij
prÍma en groeit nu goed bÍj ons.
Inmiddels is onze verzarneling epifyEische Begoniars weer uitgebreld met. diverse andere soorten ,ook uit andere gebieden. Ye1en'zu11en hun weg naàr de liefhebbà'r de komende Jaren. wetën te
vinden.

,

Met dank aan dhr.(arger voor het
vens en plantmateriaal.
HvD.
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aat xttnu-lo,sa

mej- cle. fupi,scl*
l,egonia Moempn
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In deze rubri ek ksuen lezers aan heL r+oord over 1eu&e en sils
minder leuke ervaringen met hun. planten, ze vertell.o or"a hd
eigen culLuurmethoden, .tips en ideeën. copíj voor dese ruàr-i€kgraag richten aan het redactie adres.
Ton v.d-lloor§. uÍt Ëieuwveen kwam afgelopen jaar bij óos
moie nieuwe Hoya en schreef daarover het volgende op:

ret ffi

"Begin 1982 heb ik een Hov. carnosa "C$mpëctë" gck6Ëht. bij
Marin cac.tus Patch te calForniE- al sner Gïira-r
*ree*e
ui-tloper. aan. Deze uit,loper heb.ikgestekt en bea ""n
daar esfls1.

.
selecteren
2l iaar select.eren heb ik nu de Hoya carnosa iCrp".t"
Purple leaftr (naam via v.K.c.keuring) getweet t.-ne uIffi
teuben dezelfde vorm a1s die van. Hoya cdraosa ttCompqqta, alfu*en is
de kleur 111a-paarsrr
mee gaan

En na

_a

Hij vertelde mij dat toen hij hier enkele mooie plantm van had
gekweekt hij ze naar de plantenkeurlng in Àa1wer gebracht
heeft hraar ze hoge ogen gooiden. Daar heeft deze nÍeure aanwinst ook zijn rraam gàkregen. Hij viel mij direct op door zijn
fraaie gekrulde bladeren die glanzend zeer donkergroàÍ tot purperpaars zijn. Het is een goede gezonde groeier die ooh zeer
.
fraai b1oeiL.
z_oal,s a1 de ttcgmpactatr vorinen is het een decoratieve hangplant
die niet veel eisen stelt. Kijk we1 uit voor l.olluizen d:ie rcch
heerlijk tussen het dichte loof kunnen verstoppen.
plant brengt het aantal echl verscrrillènde ?rcompàctatsr
leze
die wij gezi-en hebben op vier. we vermelden hier even de korte
beschrijvingen van deze vier.
càrnosa 'rCompactarr: groene gekrulde bladeren dicht opëéa '
ryIe
langs de gtengel, cómpacte trossen roze behaarde bloeuen, §{r§
hebben de bloemen een hrat grijzere of juist een paarsere kleur.
Hol{a carnosq trComDacta Marginat.àrt: de bladeren

zijn varr gèelachtige en/of wiLte strepen en v4-ekken voorzien, voornmel_ijk
langs de bladrand. Deze wordt ook wel trCompacta Variegatar g"noemd. Ik vind de naam rrmarglnaLatt wat: gerand betekend beter
omdat de geel-witte tekening voornamelijk langs de rand zÍt.

I
I
I
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tt: heéft' go
goudgelevlekken
*-:ït"
qarrlq§'a,
carnq,sa
tloya
frer hele middendeel van
E
I'qget'E+r*iïiÏ'"ïiÏf'ï3"i
#rygry
*i-a-a"n-oí a" gekrulde l-1ud"1:i:^Iu3,I
we1,,Exorica compacta'.1
trExotica"
Deze Ir(rEruErr wv ^^u
het blad goudgeel .
aà-to*9'11:,::ï:
oruiat'het "is*"rijt g"'o"à goudgele bladeren'

ie

Ï?:.P-#n=

ïf,"|"r.::' ";'"*;;-;';t-

sroene 'Lot PurPèr-

if*ffi#àouo"ner
kennel-r'r;o:?:'ï:: *Ï'lll"]í"tï3t IïÏtÏ?
Naasr deze'rCompacta's" carnosa
HoYa
is.
-èiË#k-"r"r}
bladeren:
gu"or*d.
è-opper.vra§ DLU!'- gebobbeld
il"t-rà.rrte bladeren waarvan het

h9t thema
'
ze variaL.ies oP'.jso-are
taÍlonog
men
verkent
Amerika
In.
iöomË;;;i;l uïru*.uï---k1eiíe valk niet ëens aanwr

=.tiïr"., r" o'#ii'*'r^e'àï.'". ::"i*l; ;L:iÏ-'ik*3'll3l[ïl;
zerden'
ï*ffi',::i:11 Bi':-tï: ::t"i ;ï::?:ffi";ï;;;;o;àr
jouw echte nieukwerekPlez1er met
en
succes
veel
Ton v.d.Hoorn,
wigheid.
I
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CultuurPerikelen
.r
rubriek ove:r de culen antwoord
CulLuurperikelen is een vraag vr.g.rr-ii..ttt." aan het redactietuur van epifyrrcËrrl"ïrà"".i. hlei
go"a mogelijk op te aotzullen;;;;;;;"ten
trtrij
"
adres.
woorden
vnaa(.t
ct-e-n-e

:

'.€nket-e- »rtn

mijn Hoga"s q:o.ui*

's!'e'cj>L'

Zz pnoaz-'wn

'

te-

L

LoL het- t)ead; ptantzn ' »eet ioos
ik

cLoongaon's

kee| au 12 í;;;:';;;AfuriLL

p'+

Lir<ken »an cLe "k^:J;;;;ö:planl-en
';Ë;"ïZ;;"i
sLn7, Toen ik

"';;-'íi
,n*ona,,e. ant 3tt"Ë;:;i d.

*t

ordaL

W;:#
-"**l!i,;'*#
e2!'
"'Ë;'"t"-t"
i''d//'l en
ilitr ;trff' ;tu^-sa"
op dí-

*x;r:*
,,npul'*'í"*ffi ;ï;;i'

ry*
í'

a.p-elie
cl-i'e,ooà" lk
»a)ó-e plaal-'sen ktoiiJ)iitàt
»onlz-!) !-eken »p-!' Í-e' zii,n,afg,e'sLon»ent
goeÍ\, h)01- b ilL Doo/L z'Le-klz

z'ut-en
-í*put'o-n'n'
Sonnise »uz'en nog "'eL
'"d'""'

ziekte die veel

planten hebben een parasitaire
utt'.t5ïil""iing-'""'tttt
bi i Hoyats voorkomt'-H9'.1"

Antrrroord

:

Uw

zogenaamde

iï:i: .:?ï
ni." ;ök+;;liïï,!*È;'*:irÉ
+t"lÍ1"::'*! !lï:ie
zijn
ernstÍg
tels waar het ve'
;;Ï; stenlel

dra wortel "' "iàËtuï3t'a""-a"r-t"
aangetast"..',Ëï*àuZLur.Degroei*.'"'àtste;kgeremd.Jonge
de watertoevoer g'e-

o*aut ook
delen vallen "r"Ioàr-r"rdroging
plaag oTd?'- de paresiet
reltrlilen
;::i"ï::li*.,"
'ltiË
bereikbaar is
mii:t:i:
-nietwat aan te daen
zich in de plant ïItiiat u"-auutaol;
o* r'ii1"*"t-*iddelen
voor bestrr:u'nóuíiàà"ià"' die systeii"tt' *"tten' dat w-i1 zeggen
moeten ,^'e middeil;-;i;;tt
pi;;;-weefsel en vatensÈetr'sel'
dar ze in hei systeem va. d"
oxanyl
worden oPgenomen'
dan in--aanmerki-ng te veten giftig
^t*à'rt""à'
Slechts twee mid'delen komen
een eeer
iË
koren aldicarb- o';;ï Hà;-i; ;n*er-vvàut")
i" granulaat' een soort
(doodshoofd) middeïr'toegestaao
is
middel
worden' IIet
relvorm, als'roàituti"u"tttti3gutui'"lit
gàgot""'"f-g"=trooid
moet
VoorpoLplantentt"ii"-"^
bij
dient te worden ;;s";;";-T"t"'lit::;tà-';ot'ithtisheid'
u".*'""iàt''i3n t'ooaàakeliik' Ook
zorgen zoals "p"titï"' kleding
niet toegestaan'
IIet
ls het toepassen í"**àt"t*it'gébi"d"tt
,,og"-[àu""rïiiter.mi-dde1'
een
is
Temik)
(merknaam
Aldicarb
middel wordt

l" gtu""itti'o" t::g?ii:t;rït::: i::t'"l#::lë
gebeurd

à,,Ë.r"u*n tsee
ïï':liï' 1ï,,3ï:IïlÏà"ï"';:?:n:1"":i'
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