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Ein'deti3'k i,{eer een NieuwsbrÍef van het Hoya fronL. De problemen
Eet het drukken en vooral financieel rond krijgen van àe brief

zijn nog .niet definitief- voorbij.
In de"LussèntÍjd hebben we echtór niet stil gezeten. Iedere *ezer die regelmatig ons bedrijf bezoekt heeft de veranderingeo
en verbet.eri-ngen in onze preserrtarie gezien. steeds meer bezoekers trekt onze showkas. voor met riame de beginnende algemeen
geinteresseerde plafltenliefheliber is de huidige pïesëÉtaËië
binnen i,n de kassen en buiten in de tuinen erg iniormatief. we

hebben dan ook weer veel nieuwe succufenten- en Höya liefhebbers enthousiast wëten Le maken voor
"qnze favoriet.e planten.
De, in de diverse planten-bladen gecónvoceerde
HOYA-DAG van 15
oktober afgelopen jaar was dan ook een succés. Ruiq 1g0 liefhebbers beeochten deze informatiedag. ongeveer de helft hiervan
rraren succulenta 1eden, de andere helft waren lezers van"'Bloemen en Planteat en van enkele andere groenbladen.
f+
Er werden drie lezingen gehouden. Dr*s.e.Boe1e van de TNfERNA?]-

* Boskamp g, 9753 KH Haren rel. 050 /
hield een leerzaam ver'-haal over Asclepiadaceae tr, Zrlid
OosÈ Àfrika. F.supplie vertelde uitgetrreid ovàr Epiphyll,ms en
andere epifytische cactussen en ovér de l,Ierkgroep Èpirytlsctre
Planten. Zelf toonden we de nieuuste diars ,àr, Èoyais -in de
cultuur.
De ruilb#irs bood een interessant sorLime.nt, heel r*at plantjes
vonden;ien nieuw onderkomen. i$en. vervolg van deze gèstaagae
dasr dit ja.ir-zar 4rra'ats hebbe^n in begin september. Aankondigingd kornen ttreer in de diverse liefheÉbers Èlad.r,.
a
l./ij r,rensen u en uw planten een zonnig roorjaar toe
ONAL ÀSCLEPIAD SffiIETY
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Hoya irnbricata

In HOYA NIEUWSBRIEF no.2 rnaakte ik melding van het feit dar- er
erikele lïoyats zljo rnet schelpvormlge bladeren. Ten tijde van
dat artíkel waren geen planten van deze soorten in cultuur. Inmiddels zljn \{e. een paar jaar verder en heb lk 1n onze d1a
presentatie enkele prachtlge plaatjes zitten van een van deze
soorten in vo11e b1oei.

t_

Tn september 1985 kochten i,Je van onze Hawaiiaanse colLega Ted
blad van een plant die §ij via een kennis van de Phllippijnen had ontvangen. Een jaar iatgr ,kregen we van de Hortus
Botanlcus Lelden een plant die door Dr.C.E.Ridsda1e, onderzoeker van het Rijksherbarium, op het Phillppijnse eiland Palawan
gevonden was.
Hoewel beide planten van elkaar versehí1len hebben rnre hier te
maken met twee exemplaren van Hova irnbrlcata.

I
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Taxonomie

imbricata Callery ex Decne.. is een merkwaardige epifyt. De
plant vormt in tegensLelling met de schelpbladige Dischidiars
geen bladparen maar enkele afwisselend aan de stengel geplaatste grote ronde bladeren. Het tegenoverstaande blad per knoop
komt niet tot ontwikkeling. Hierdoor ontstaat het typische ken-

Hoya

\*

L

merk van deze planten: slangachtlge kruipende, klimmende takken
met schildvormlge bladeren dakpansgevijs (= imbrlcata) over e1kaar liggend tegen de ondergrond, een boomstam, gedrukt.
DECAISNE beschreef de soort in PRODROMUS 8 ( 1844) en beelde hem
af ln DELESSERT, ICONES SELECTAE PLANT.5 (1846):
0pgaande klimmende stengel wortelend om zící vast te houden,
bladeren afwisselend ontbrekend, eenzijdlg dakvor:qig, clrkelvormig, van boven gewelfd ongenerfd, van onder geaderd met terug geslagen randen; Peduncel veelbloemig, Pedicels zeer s1ank,
glad; kelkbladeren kort; Corolla van drjehoekige scherpe slippen voorzien; Corona slippen van boven zwak bo1 gewelfd, randen
omgerold, binnenhoek lang en de helmknop v1lezlg, dun u1t1opend,tegen de top van de stempel aanliggend, peulen g1ad. Klimmende heester aan boomLakken sterk vastgehecht. De Decaisne
plant komt van het Calawan gebergte, Philippijnen.
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rAFEL II. HOYA IHBRICAÍA CALÈEBY. FOR'{A BASI.SUBCORDAÍA
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rxDxDEffi (1919) onderscheidr rwee rypen op grond van de bladeren. E.imbricata forma tvpica, is dé-uo.* àiË door Decainsne is
beschrever. Hij heeft ee.n exèmplaar uit de herbarium collectie
v€,' l,íerri11 (no.2363) a"nger.r"., als Topotype. MERRIIÀ had bij
dit exemplaar de opmerking gemaakt:" dit nuàt de,ttypische H.I
g§e.l3 zijn. Bladeren gevlekt, groen en purper',"- Enorders geeft a1s aanvulling op dÀ Decaisnà Leschr:-jrring: bovenzíjde blad is voIledÍg glad en kaa1, zonder duidelijkà nerven, aan de onderzijde is de bladsLeel, zeer kort en bijna af*
vezig, schildvormig i-ngeplant, handnervig, de oppervlàkte is
aan de onderzijde bezet eet zeer kleine kleurloze Ëaartjes, de
stengel i-s rond en kaal rnet talrijke dicht op elkaar staande
hechtwortels die geheel of bíjna gèheet door àe dakpanvormige
bebl-adering bedekt zijn.
Daarnaast beschrijft hij op basi-s van drie herbariumexemplaren
eveneens van de Philippijnen de vorm H.imbricata forma basisubco{data. Deze wijkt af van tret type-EoffiT?e ltaEïoeï ondiep (0.5-1.0 cm) harrvormig is. De 61oe*en zijn gelijk aan die
van -het Type. Over een van de herbariumexeàp1àren- schrijft
Koorders dat de bloenen kleiner zijn daa bij à. andere twee.
Een van de twee andere exemplaren -Éeeft een ópva11end sterk behaarde b1oem. 0p de rekeniagen van {oordeis bij dit artikel
vordt blj a1le bloemen echter een lange beharing óp de corol1a
aangegeven ofschoon dit in de beschrijvirrg", .riet vermeld
wordt.

Naast H.imbricata zijn er nog twee soorten beschreven die hier
nauw aan verwant zijn.
H"maxima (Karsten) warb.van Minahassa, Noord oost-celebes.
ruRSTEN (1895) beschreef d,e soort a1s conchophyllum maximum afgaande op de overeenkomsr mer de toenmalllE-aïàEJ EoncrrophvrsoorLen. Dit zijn de Dischidia soorren rnet schEl!ïóilrige
1Ig
bladeren die toen in een apart gesracht r+aren ondergebrachi.
I{aarschijnlijk had Karsten een exànplaar voor zi'jn neus met
]-oncg bloemknoppen (SGHLECHTER en HíRBURG, 1g07) àn kende hij

H.lmbriqqta niet. Zijn beschrijving is niet volledig en ook
niet geldig in her latijn gepubticeerd zodar $ARBIIRG (tsoz) ait
heeft overgedaan. Enkele jaren later in 1917 heeft K0ORDERS,
schijnbaar onvretend van de publicatie van hTARBURG, het ook nog
overgedaan. Hieronder volgt de beschrijving van K0ORDERS i;
SUPPL.FLORA N.O.CELEBES ( 1920) :

Kruld aan de stengel wortelend., klimmend tot 10 m. hoog. Bladeren afwlsselend ontbrekend, eerst in jeugdstadium tegenoverstaand, eenzijdig, dakvormig, schildvàrmig_rond, van boven
vlak-bo1 ongeaderd, dicht àonsachtig behaàrd (haren l/3 mm._
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1ang, 2-4 blijvende of vroeg afvallende ce11en)'en papilleus
(papi11en kegelvormi-g 20-50 micron lang), van. onderen tamelijk
dicht bedekt met vrij buigzane krachtigere kegelvormige papil-

1en 20-50 micron 1ang, en bezet met langere haren, randen bijna
gaaf of onduidelijk gegolfd, 6-12 cm diameter, top afgerond,
zelden kort stomp stekelpunLig, bladvoet diep hartvormig, eersL
in jeugdstadium tegenoverstaand. Peduncel okselstandig, veelbloemig, ca. 12-15 cm 1ang, hangend. Pedicels s1ank, zwak donsharig, ca.2-4 cm 1ang. Kelk vijfdelig, in brede, driehoekige
gewimperde spitse slippen. Corolla radvormig, slippen drlehoei(#c
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klg, teruggeslagen, van buiten bijna kaa1, van binnen dicht
lang zacht harig, toppen zeer spits. Corona slippen van boven

zwak bo1 gewelfd, randen omgekruld, blnnenhoek lang en de helrnknop vliezlg, dun ultlopend tegen de top van de stempel aanliggend. Peul smal cylindervormig of smal bljna spoelvormi-g, hangend, recht of aan de top gebogen, g1ad, 12-16 cm 1ang, in het
midden ongeveer 3/4 cn. dik. Zaad talrijk, langwerpig, 2/3 cm
1aog, bij de navel lang gekuifd (haren t 1+-3 cm 1ang, eencel1ig, draadvormig)

beschreef in 1919 in THE PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCE
ook de 1aa-tste soort van dit drietal :Hoya tseudomaxina. Hier
volgt de beschrijving:
Hoya pseudomaxima Koorders verschllt van H.imbricata door ziin
blade.en die aan oe ,oet Oiep hartvormig-7fJi--e,-,
,-l i.*u*i*u
doordat de bladeren aan de bovenzijde zeer glad zljn en au top
niet zelden uitgerand is.
De soort komt van het Philippijnse e11and Luzon van de Mount
K0ORDERS

Isarog.

vermeldt voorts dat de bladeren tot 8 cm lang en tot 9
cm breed zijn en dat de bloemen ongeveer gelijk zijn aan die

KO0RDERS

van H. imbricata.

fl.oga in[n)ccLía'
hczLo,t i umex emplrtur

Itnen / i8A2
Luzon, Phtl !)ppijnen

\lli .t

Lr,.

^-

'- ):i
,m0x1-tï1lt
r-,Lct z)umex am p Lactn

:.oa,tcle-zz / ó7 89A
;l
inoha.t za, Ce-tel.p.l

,

fot zover de taxonomische literatuur.
In het Rljksherbarium te Leiden zltten . meerdere exemplaren van
il. imbrlcata en van H.maxima. H. pseudomaxima ontbreekt. De
:eesLe exemplaren van H.maxima zltten onder de naam H.imbricata
-:. rie dozen. Dit zt3n ,r,et nuo* de verschillende e*"*ffiEn
die
Itcorders zeLf verzameld heeft 1n Minahassa. Terecht wordt deze
soort de laatste tijd beschouwd à1s synoniem van H. inbricata.
-{an deze combinatie dient ook H.pseudomaxima te ,o.àè,-, toege'.'cegd. De verschillen tussen H.lmbr.icata en H.pseudomaxima zijn
..r grond van de b"=ch.i;rrngen
af leËf?ïrAe"
.
", H.imbricata op rninimaal
het zelfï.pseudomaxima is hoogult een vorm van
ie niveau als rie forma basi-subcordata. De verschillen tussen
3e Philippijnse H.io,l.icuta en Oe Cef"U.s soort H.maxima 11iken
-:ig jeLs grote.. Oe geltel" plant Iijkt forser
ae ULuaopi".,'-iakte onder en boven is anders.Ook dit kan slecht
"n op varlabi-i:eit binnen een en dezelfde soort rvijzen. Toch zou het inte:essant zijn a1le vier de vormen in de cultuur naast elkaar te
<i;eken. Hoe constant is de variatle tussen de vormen?
9

Van twee weten we nu a1 meer vanuit de cultuur.
0nze planten zouden volgens Koorders behoren tot twee vormen.
De plant die wÍj van Green (IppS i107) ontvingen is zonder

twijfel H.Ímbricara forma bàsl--sibcordata. ló traaeren zijn
g1ad, gro"--Ë.,-àà.r-de-ï.sis lr.hr hrrr" -.rrrc. D; ;i;;*"" zijn
groot, prachtig crèmegeel en sterk beÀaard. De plant vàn
l.ii
Ridsdale (lPls 2026) voldoet veer meer aan de beschrijving van
H.lmbricata forma typica..De bladeren zijn zulver rond, scÀitdvormlg groen met purper en van zilvere vlekken voorzien. De
bloemen zijn crème wír en veel kleiner dan rpps 1107. De wezelijke bouw van de bloemen is echter vrijwel-geliJfOnze rPPS -1107 tot een flinke p1ant, TpÉs zolo gioeiL langzamer
maar we hebben hier een interessant-kenmerk wàu.g"nor".. Aan
een dun stengeltje 1s de plant een juvenlel bladpaàr gaan vormen" Twee kleine ovale blaadjes, niet schil-dvormigl, zltten tegerrover elkaar op een zelfde knoop. Er boven is dà plant ge\,roon
weer een rond schildvormig blad gaan maken.
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-. :e plant die Dr.Ridsdale verzameld had op palawan in de
- ..=:
--=--re kreeg ben ik hem gaan vragen of hlj meer gegevens had
leze p1ant. Hij toverde direct een foto uit ztn jaszak van
:-arc op zijn natuurlijke standplaats. Hij had de plant ge-=
.,
-_.en aan het strand bij St.Pauls Bay National Park. De plant
.r---ercle daar op een Terminalia boom op een zonnlge standplaats.
-: :e foto is goed te zien op wat voor droge kale warme stand:-.a:q de plant weet te groeien. Dit dankzij zijn speclale b1a,::ea. Hij had bloemen en Dr. Rldsdale wilde hem verzamelen
',
- -: het herbarium. Iemand klom de boom in om een tak met bloe:.e:- en bladeren te verzamelen. Blj het voorzichtig verwijderen
',-::. .e bladeren van de boomstam kwamen er ineens een hele kolo.. : kleine miertjes onder de bladeren vandaan. Het resultaat
,,,:s dat de gehele plant snel naar beneden werd gegooid. De
-reren gingen hierbij verloren. Ridsdale heeft de plant toen
--:a: levend nieegenomen in de hoop dat er hier in de Hortus
:--er,en aan zouden komen. Hierbij dan ook een woord van dank
..:- )::.RtCsdale, nu iunnen rie hler tenmlnste ook van deze intel=j:-:-.
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De symbiose Lussen,mieren en
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epifyten is in de Hoya Nieuwsbri-ef
a1 vaker aan de orde geweest. óok-hier is er dankzij de specia_
le bradvorm svmbiose mogerijk. KARSTEN (18ó5)-À""r-Ër"pu;'i;-;p
de vorm van de bladeren. HiJ spreekt van warercondensatoren. ,De
bladeren zijn bolvorni"g gewélfà en de randen sluiten hermetisch
tegen de boomtak aan" Tubsen de tak ea het blad
ontstaat hierdoor een beschermde ademholte waarin zich vrijwel a1le wortels
bevinden. Bij afkoeling van het buitenoppervlak door wind of
regen zaT ei aan de
.bianeazijde waler condenseren tegen de
*?"9, Dit water versprei-dt
zich óapi-l1air over het onderopper_
vlak en bereikt de wortels aan de rand. Bíj
opwarming van het
blad door de zon treed het omgekeerde in ,"rËing. De bladeren
zul1en door de hoge temperatuur meer gaan assimileren en dus
waterdamp uitademen via de huidmondjeà .ur. de onderzijde.
Het
vocht condeaseerd. vervolgens tegeri dà koelere ondergrond. Hler
kunnen de vele hechtwoiters dàn ook weer veel
opnemen.
Dit circule!:en van vocht heeft tot doel zoveel vocËt
mogeli-jk voedingsstoffen vrij te maken uit de ondergrond, fijne stofdeel_
tjes op te lossen en voedingsstoffen uit de miereinesLbekleding
op te nemen. Hierbij heeft de plant dus ook voordeel yan zrji"
huurders.
Dit minitieus samenspel tussen natuuz-kundige en biologische
processen geeft de plant de mogelijkheid om juist daar re groe_
ien iaaar andere, concurerenOe lianàn het 1atËn afweten.

L
L
L
(_

L
l__

L
L
L
L
t_

L

Hr-tga

imLntcaÍa IPPS

7707

{.loen
12

L
L
L

i.

-r
L

t)

: ,,,, _ ,.: !

------I

Cul-tuur
I

irnbricata blijkt geen specifieke rnoeilljkheden 1n de cu1tuur op te leveren. HeL is in eerste instantie geen sne11e
starter. Meestal pas enkele maanden na het srekken van een blad
beglnt deze uit te 1opea. Hoge temperatuur en goede luchtvochtigheid zijn hiervoor essentieel. Idij kweken dà planten net a1s
onze Dischidia!s op Dicksonia-varenuortelstarnmen. Deze hangen
yu - op een lichte plaats in een war*e kas met een behoorlijke
luchtvochLigheid. De stam moet saeeds goed vochtig blijven; Éet
overtollige water moet r,rp1 makkelijk weg kunnen. iodra-de op de
Hoya

stam vastgemaakte bladeren starten met groeien zetten we steeds
de dunne stengels vast tegen de stam. wàtcra za1 de plant dit
zelf gaan doen en dan pas gaat hij goed aan de gang. De plant
kan dan ook besr een behoorlijke àroógte rijdelijk Ëebben. I,{e
mesten de plant niet vee1, in de zomer eens in de twee tot vier
weken met LOT bladcelvoeding en/of Bycobact. In de winter mes_
ten we weinig. Twee jaar na stek kan men de eerste bloemen verwachten. 0m te bloeien dlent de plant met knop met rust gelaten
te worden. Hij mag niet worden ged.raaid of vàrplaatst. verdroging leidt eveneens tot knopval evenals donker ,""..
A1s dan eindelijk de prachtige bloenen zich openen dan is a1
die moeite en geduld bepaald niet vergeefs geweàst.
RVD
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ruscifolia

rn collecties zijn enkele soorten Dischld.ia's vrij algerneen.
Digchi,dia bengaleisis vinden verreweg het. frequents in botanische verzanelingen. De meeste andere soorten zijn vaak niet of
verkeerd benaa$d. Een hiervan is D.ruscifolia.
onze eerste kennismaking met dere-EóEI-G-toaalf jaar geleden
toen we een onbrenaaude Dischidia van onze collega Bulthuis uit
cothen kregeir. Deze plant is door ons onder ..iinxre. rpps 13 in
omloop gebracht" Fas na een jaar of aeht hebben we-de jiliste
naam weten te achterhalen. ,
:

Diqchldie {ggcifolia Dàcae..ex Becc. Ís afkomstig van de philippijnen" Hij groeit epifytis-E op bomen en is daàr: r'elatief u1gemeen. rn de herbaria zijn vele exemplaren aanwezig. Deze exemplaren maken een redelijk grot.e variabiliteit ín groei_ en
bladvorm zichtbaar.
De plant heeft vrij sti"jve hangende of klimmende takken. Door

middel van worteltjes aan de t.akken en.rvindende srengeltoppea
klimt de plant omÉoog. De stengel is dicht bezet *ei k1.i.,e,
tot 1 cm 1ange, eironde Ëot'lharÈv,ormige blaadjes, alleea aan de
|ange slingerende stengels zijn de internodien groter. De
blaadjes
ziJn hardgroen, vrij succulent, de top ís spits, de
bladvoet afgerond tot hart.vormig. De bladeren zljn kaal en
g1ad, _de blad.and gaaf. De nerven zijn niet duídeiijk zichLbgar. De bladpa.en staan meestal kruiigewijs tetr opzichte van
elkaar soms in kransen.
De_bloemen zijn k1eín en zitLen alleen of met enkele op korte
peduncels in de bladoksels; de kleur is wlt. De votrm is langyerpig urnvormig; de corolla slippen staan bij de moad uitei_
kaar.

plant ontleent zijn naam àan de overeenkomstige vorm met de
bladeren van de Ruscus-plant. rn de literatuur wàrdt van een
yqg-1":!ljl1ijke lryg=S* melding gemaakr D.mvrtillus Schltr.
(SCHLECHTER 1906, MERRILL 1923) hetgeen bosEesàEhï{berekenr.
ook hleraan zou je kunnen denken a1s je een kort bebïaderd takje 1n je handen hebt.
De
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lE@bree pleilea i-a r:uI1gss, de errÍer g969§è D.rusciFj
Eoria E§ 13 eu D.r,usei-ËolÍa rPps z§22" tu ï€aÈi*r€ iË-EÉoE§rig .&-a-es.s GEffic-r
o".r. artit"€i-"*" E.i*palawan heefr geraaekt. k
k'icata) nas ftsa PHtilqFíjbË ei16]d"te
plaat uEE hfaren heef,t sterker hartvormige bhaà3es en rrij
rladea h*q rlqrum [Èg rsBt sierlijker. In Àrrciika i,s esÍi
gelijkË vgre mds de traxrn r lrlitrl1orr He.arfsn ir omtroop. ieoG:rtD-russifoJ-ië is eea gffikkerijke pla:rt. tJÍj kweken hem -zm1s a1
onze Ilischiiliaf s op hicksonla-stammíen. l4aai ook i-n een l*"gpo;je ret 'e€Í! seer }eeLtig h*muse'ijk rrea:geer d<vet de plant het
grima. Dit laartste is in eea huiskamer vaak beter tà verrcezedan cultu,*r op stsfirrctje.s die vaak te soel uildrogen.
liit*olichte
&n
standplaats :is nooirzakelijk. Een te fe11e zoa ka,,
vergeling van de bladeren tot gevolg hebben. Veel sproeiea
is
noodzakeliJ!<. veel baesten ni-et. itiai-uun dagtemperatuur is sel
18 gradea, rs uachÈs *mg het gerust een giaad- of vijf koeler
zijn. À1s de plent eemaar **r, àe gaag gaat kan hij in die uate
uitgroeien dàt Eg a{t ea dan terugknippen vaa de-ta&ken nodi-g
is. fijl dan weI uit dat u **or.i vao-kaop en oude pduncelf
niet wegknipt. Dar kost bl§efièn. Bloeiea kan hij a1 het Lweede
jaar na stek.
voor terrariurn en v-ilrine beplanting is de soort door zi_jn
kleine forrnaar bijzonder gesehikt. Regàtuattg snoeiea aa1 ondàr
d:1. voor de plant vaak zeer g.rn"iig" oraíu.adighedea nodi_g
zijn.
À1 met a1 iq !.ïuqcifolia een zeer aanbevelenswaardige soort
voor de begianende liefhebber.

RYD
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Diselaidia

Grr*aËa

ToL een van de rnooiste Dischi-diats ia onze collectie behoort
zonder meer Dischidia avata Benth. Het is eea soorL uiË het
Austràl-iscïi*m
de t."p:..À. b;;;;" van papoea NÍeuv-Guinea en Queensland, Australie.
Het is een kruipende, k1i-oureade epifyt $et d1kke kleLne ovale
bladeren di"e sterk varj-abel zijn in groLe, vorm en tekéning.
De stengel is in jong stadirir, licht behaard, daarna kaal. De
wortelvorming vindt. hoof,dzakelijk plaats bi-j de knopen.
IIet forrnaat vao de bladeren is 2-5 cm lang èn 0.5-3.5 cm breed.
& vorm is ovaaX m€t een spitse top en eea afger.onde soos licht
hartvorruige voet. De oppervlakte bovenzijde blad is glad toL
licht wrattig spaarzaara bedekt uet klelne haartjes dle op oudere - bl-aderen vrijvel verdwerren zijn. De onderzi-jde is g1àd tot
lichr wrattig zoals de boven zijde uaar dooigaans kaa1. De
kl-eur van de bladerea is hel-der tot f-ichtgroeq met in de zon
een oranjerode tot purperrode ti8t.. De rervea xordea zichtbaar
door de crènewltte tekening op de bovenzi-jde. Deze li-jaea geven
d,e loop van de nervea aan. Dit zijn drie iot ,i3'f parà11.1- topende nerven met netvorrcig stelsel van zijnerven. Op het blad
zijn dan een tot vijf witte lijnen tst lmrn breed zichtbaar. De
tekening is erg variabel. soms is er Braar eea hoofdnerf in de
lijaen zichlbaar'soms ook vinden we zel-fs de netvorrnige fijne
nervatuilr in de tekening terug.
De bloemen zijn urnvorueig, hebben een kleine ke1k, corolla is 5
tot I mm 1ang, crèrne kleurig tot. wi-ttiggroea met purperbrui.ne
Lot oranje-rode strepen. De lobben staan vrijvel reChtop en
zijn papí11eus aan de buitenzi-jde aan de binnenzijde voorzÍen
yan een krans opsta.ande haren. De corona heeft 5 aanhangsels,
ieder xaet een een hartvormige top en twee naar binnen orngeslagen slippen.
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tlij hebben in onze collectie vier verschjllende vormen:
D.ovata IPPS 33: een vorm met vrij regelmaLige ovale vrijwel
gladde heldergroene bladeren met drie tot vijf para11e1 lopende
ritte lijnen en een netvormige fijÍre lijnLekening.
D"ovata IPPS 45: deze komt'van fron Range, Queènsland en heeft
in grootte zeer varÍabele bladeren. De bladeren kunnen zeer dik
en succulent zijn. De kleur is licht groen en ze fuerkleuren
sterk naar oranje rood in de zon. De bladeren zj_j..n wratt,ig en
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hebben één tot'ër ,e crènte witte lijuen.
D"ovata ]PFS ?132: lijktÖ op de vorlge de^r de bladvoet is lichr
hartvormig en er is slechts één duidelijke witte middenstreep.
?,oyata IPPS 3010: lijkr op IPPS A3 maar de bladeren zijn iers
langwerpiger en kleiner met drle wibte lijnen.

zijn goede bloeiers en bloeien doorgaans het hele
jaar.
De cultuur van de plantea geeft geea eukel probleem. Hij houden
ze crp varenwortelsLaffiieËjes ën §even ze een teEperatuur van
tenr:oinst'e 18 g.aden. É.n uetr'èIr**3te luchrvoetrtiirreia is gesenst. ook iÍi eeil hangpotje met een zeer doorlateadà humusriJke
grond zijn ze goed te kweken. Veel licht en redeii5k zon is
noodzakelljk voor een goede bladkleur
Dischidi.a ovata is een van de mooiste soorten voor eell liefhebA11e vormen

ber om met succes te
niet ontbreken.

kweken en mag dan ook sin

een

verzameling

.
RVD
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Hoya nurrtmulanioides
t

I
I

4 schreef ik een artikel over Hoya species
IPPS 1331. Over deze plant melde ik dat hi j onder Oe to,rte n-aam
H.pubera in omloop is. 0p basis van n'erbarfum materiaal van de
echte H.pubera was het duidelijk dat het om een geheel andere
soort ging. waarschijnlijk was onze H.TPPS 1331 zelfs niet eens
van Java, het domicille van H.pubeiE-,
afklmstig. In dit artlkeltje kon ik echter geen antwoord geven op de vraag : tot we1ke soort behoort H.IPPS 1331 dan we1Er is nu nieurvs te melden. Het fraaie plant.je wat bij verzamelaars zo gewild is heeft aan zijn nummer een naam toegevoegd
gekregen. Van deze naam zijn wij vrijwel zeker. De naam luidt
Hoya nummularloides.
]n-H0YA-NTEUI^ISBR]EF

I

In januari 1988 trof 1k ln het Rijksherbarium een plant aan afkomstig van het Herbarium van Ch.dtAlleizette, verzameld 1n
Tonkin (N.Vietnam) in 1908. Op de 1abel srond eersr Dischidia
species geschreven, dit is vervolgens doorgehaald en ïe?à.raEd
1n Hova nummularioides. rk merkte direkt de grote overeenkorust
in habltus op tussen deze plant en onze TPPS 1311. Met dlt gegeven in de hand ben ik verder gaan kljk6-Tn-de literatuur.
Cost. is 1n 1912 door J.COSTANTIN beschrein zijn FLORE GENERALE DE 'L TND0-CHINE:
Stengel: zeer sterk behaard, met in de lengte lopende kanten
bij droge specirnen, adventlef r+ortels dragend aan de knopen,
d1k 2-2.5 mm; Internodien 2.5- 3 cn.
Bladeren: vlezig, klein, rond of ovaal maar met een stompe stekelpuntige top, zeer sterk behaard aan beide zijden; nerven
niet zichtbaar; 9-16 mro breed en 12-25 mm lang; bladsteel behaard, dik, 2-5 mm 1ang.
Bloeiwijze: scherm okselstandig, 12-18 bloemen; peduncel 15-30
mm 1ang, behaard; pedlcels fijn, 6-10 rnm 1ang, behaard; bloemen
wit, welriekend, 4 mm diameter wanneer de knop gesloten is.
Kelk: slippen ovaal stomp, afgerond, behaard.
Corolla: lobben driehoekig, behaard van binnen, de toppen sterk
glad gestreken aan de trinnenzijde, voor het openen van kleppen
voorz i en.
Corona: 5-deIig, smal,.korter dan het binnen deel van de corol1a, de buitentoppen spits, holrond van boven, met een duidelijke middenrib van onder; blnnen tuit goed ontwikkeld, bereikt en
Hoya nummularloi-des
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overtreft de bovenkant van de top van de anthera; pollinla
plat, ingesneden aan de schuine kant van het uiteinde nret een
transparante rand I caudicels kort; vernauwing in het midden
(?); verblndingsmembraam (corpuscel?) vàn de antËera erg kort.
Stamper: kop van de stijl kegelvormig, erg kort, een beetje
uitstekend boven een vijfkantlg plateau.
Vrucht: 1-aage peul, cylindervormig, puntig, iets gekroind.
Bloeiend in augustu.s-september
Voorkomen: Cambodga en Laos

Ik heb de plant van het Rijksherbariun semen met Mr.Ted Green
nader onderzocht.. Na opkokea van een bloemetje hebben we deze
vergeleken met onze p1ant. De overeenkomst waÀ perfect.
Green vertelde mij dat hij de plant a1s eerste gekregen had van
een melsje die op een plantenshow de plant had staan. Herkomst
was onbekend, mogelijk kuam de plaat uit Thailand. Hij bracht
de plant in de handel a1s H.spec.Geri naar.het meisje óeri genoemd.

Opkoken van de 80

vorm terug.

jaar

Deze_

heb

gaf een perfecte
ik gefotografeerd en getekend. Vergelij_

oude bloem i-n ammonia

klng met de beschrijving en de afbeeldingun ,ur, cosrANTÍN àn
met onze rPPS 1331 laten weinig tr^/ijfel meer bestaan over de identiteit van onze Hova species IppS 1331.
Deze

onze

fraale kleine Hoya zal voortaan als
collectie gelabeld zijn.

Hoya nummularioides

in

RVD

Lit.eratuur:
J.COSTANTIN,

Flore

Généra1e de 1'Tndo-Chine

2\

(lglZ) pag.l29

\

Nt7 AtyISCttf.

T€R(,t€.it

naon Rini-z

1. pedice! - !,-!.oem,sÍe.p-t_
2. ca-Cgx - kzlk
J. cono!-lct - knoon
1, cozona {-innqLloL
5. cozoma Ldl-en-!-o!,
6. cozona g!%l
7. anthetz - he.lnd"naacl
8, ontlw:t ».{-e-uge-!. ne}- ge-{.ilrla, zai_{.
9. on-ilwt aanhang,se-{
10. Íuin pol-!)n-ia - pol-lit»Ltmpaaz
lí.dt)gna
í

I

2. acoeptnLie. plrtaL,: .d)gma

i. owttg -

-'.--/'

,t

D/uch.ÍAe.g-in4e-{_

,./.\..

.\
?

r..,'

"r.l

j

\- r

"'-"'-

-:
''-'
b
u'j

l. pedice-{. - Moentípz-{.
Í 1, pedutce{. - Mozi,:Lez-(.

PcÍ-tin)umpaan

í.
2,
j.
1.
).

*ej)naculun ol cozpu,tce_t
c,,ucl-i-cel o/ Í-zan,s!.ai-c.tn
raurliczl »leu-ctea

po!-(.inian
pa!.Í.tniun »leuse!.

2\

ta*

