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Fledaetioneel

rOnze nieuwe Hoya-lijst is bijna klaar. Hierin vele veranderin-gen en heel veel nieuwe soórten. hle hopen het komende jaar nogveel meer soorten te introduceren.
I'{e hebben door intensivering van onze contacten met verschil-lende verzainelaars en botaníci veel uniek materiaal in cultuurgekregen.
Afgelopen jaar heeft de bekende Hoya-kweker Mr.Ted Green vanHawaii een rareek blj ons doorgebracít. HÍj he;i;-vete verotoch-ten in Azi-e gemaakt en dÀ meeste zeldiane Hoyars zoals Hoyamacgillivrayi-, inconspicua en diptera a1s eerste ia cultuur ge*kweekt' l{i'j hebben onze co11àcties vergeleken en gezamelijkherbariun nateri-aal bestudeerd. De samenwerking zar d,e komendejaren nog verder wsrden versterkt. Dit za1 u"r,",r"rJ*re toenamevan interessante soorLen in de culLuur aot g"rnij heUben. Nogbelangrijker is een gezamelijke aanpak uun à" naimgevingspro_blematiek.
Dankzij de welw11lende medewerking van her RTJKSHERBARTuM reLeiden loopr her onderzoek op tar,Ë,rori".l., 

-e"ui"à""Ë""u. 
Binnennl:t a1 te lange tijd zai de complere literatuufti3."t klaarzijn alsmede een inventàrisarie van àe daar ";;;;;Ë; herbariumspecimen.

TÍ-idens verzameltochten hebben de onderzoekers Dr.Ridsdale enDr'voge1 diverse bijzondere Hoya's en Dischidiafs levend meege-nomèn en deze ontwiÉke1en zich veel be10vend. De eerste resul-taten hebr u in de vorige nieuwsbrief kunnen 
-1;;;;. 

Ook innieuwsbrief 7 staat weer iets over deze noviteiten
:?:9"^1.:: ilg-Ii1*.1 we a1le medewerkers van her Rijksherba_J Àorrsr ué-

::::.::_,9?-Horrus Boranlcus re Lelden dank zegger, ,oo, de fijnesamenwerking.

Hulbrecht en Ruurd van Donkelaar

-Í.'*



Hoya diversifolia Gln vGlnrrvanten

0p het vaste land van Zuid-Oost Azie komen enkele Hoyars voor
die zeer vormenrijk zijn en een groot verspreidingsgebied heb-
ben. Een van deze soorten is Hova diversifolla B1ume. Het is
een soort die we zowel 1n herbaria a1s in levende collecties
veel tegenkomen. Dit geeft vaak aan dat de soort in zijn na-
tuurlijk verspreidingsgebied algemeen 1s. Hierdoor ontstaat ook
vaak een grote variabiliteit en dat is met dit soort ook het
geva1. Naast de soort H.diverslfolia zijn er diverse synoniemen
beschreven alsmede entË1e-ïeiGntE-Goorren.

A11e vormen en soorten die tot deze groep behoren zijn kra.chti-
ge forse planten met dikke leerachtige of vlezige bladeren die
vaak sterk succulent zljn. Het zijn klimmende en/of slingerende
planten die terrestrlsch maar vooral epifytlsch groelen in bo-
men en op kalkrotsen.
I,r/e vinden de planten in Oost-India, Blrma, Thailand, Vietnam,
Zuid China met uitlopers naar Indonesie, Sumatra, Java, Celebes
en mogelijk nog zuidelijker.
Er zijn nogal wat namen die betrekking hebben op soorten uit
deze groep. 0f ze ook a11emaa1 echt hiertoe behoren is de
vraag. Ook kunnen \,íe er van ultgaan dat het grootste deel van
de namen synoniemen zijn.

Hoya diversifolia Blume:
Stengel stevig, vl.ezig en kaal, vaak van veel luchtwortels
voorzlen.
Bladeren breed elliptisch of om§ekeerd eirond tot 20 cm lang en
7 cm breed, met een wigvormige voet en een stonpe of kórte
spltse top; het bovenoppervlak is glad en kaa1, donkergroen met
vaak onregelmatige zilvere vlekken, onderoppervlak glad en
kaa1, lichtgroen; de bladrand is gaaf en vaak iets naar beneden
omgekruld. Bladsteel kort 1-3 cm lang.Nerven niet duidelijk
zichtbaar.
Bloemen in bolvorrnige trossen op schuin omhoog sraande pedun-
cels van 3 tot 5 cm 1ang. Pedlcels + 2 cm 1ang, tot 20 bloemen
per tros. Corolla p1at, sllppen breed driehoekig mer" naar bui-
ten teruggeslagen top, dicht zacht harig aan de blnnenzijde,
dichter en langer wimperachtig langs de rand, kaal aan de bu1-
tenzijde, roze, wittlg, geelachtig of zelfs rood van k1eur. Co-
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rona donkerder rozerood tot vi-oletrood, buitencoronasllp ovaalmet afgeronde top, ho1 met kleine bo111ng in midden, rechtaf-staand, binnenàoronaslip driehoeklg, rpitsu top schulnomhoogtegen de stigmatop
Pollinia ovaal, gevleugeld, caudicel rond, niet gevleugeld,
corpuscel ovaal
Peul tot 15 cm lang en 6 mm diarneter
De soort komt van Thailand, Burna, Malaysia, Indo-China, Java,
sumatra en Borneo uit het 1aag1and, langl de kust en op kalk-
heuvels.

De soort is als eerste door RUMpHrus (1747) beschreven a1s
Sussuelg. -=gglenlg maar deze naam van voor Linnaeus is afge-voerd. BLUI''IE beschreef daarna de soort volgens de door Linnaeus
OPgcsIelde regels in zijn BIJDRAGE FLORA NEDERLANDS INDIE in
1826. Hij heeft di-verse exemplaren op Java verzameld. Deze heb-
lun .zuiver elliptische tot ronde bladeren met de grootste
breedte in het midden. Daarnaast heeft hij enkele exempiaren de
naam.H.hgpe{ophy11a gegeven. Deze hebben *ut meer omgekeerd e1_vormige bladeren, dus de grootste breedte boven het Àidden. De
naam. H.heterophvlla heeft hij niet verder gepubliceerd en ik
ben die dan ook a11een op de hÀrbarium ve11ei i"g"., gekomen. Denaam heterophvlla betekend precies het zelfde aIs dfrrerslfolia
:. ongelljk bladig, met verschillende bladeren; f,et-ee."ï" epi_theton is van het grleks afgeleld het tweede van latijnse oor-sprong. HeefL Blume soms eerst deze naam voor de plant gebruikt
maar vond hij bij het beschrijven de latijnse mooier?

IrN9 & GAMBLE (1908) noemen a1s synonlemen H.orbiculata wal1.exWieht. Dit is een soorL met vrijwet ro.riE rËËschrljving van Wight (1834) kan neàf goed op een vorm van

herbarium te Leiden bevat slechts enkele bladeren en geen bloe-men. Toch denk ik aan de vorm van de bladeren en het stengel-
9u"1^:9n bevestiging te zien van de mening van King & Gamble.rn 1936 haalt TSTANG de naam H.esculenra lRumphiusï Tsiang weerte voorschijn. Hij g-e-eft deze-!?iiïïteit b"r". d. dr". ir"* ge-
noemde synoniemen H.diversifolia en H.orbiculata. A1 heeft
ry§llys_let epithetii-ElEifeiruïau. r"Ë LTNNAEUS,
SPECTES PLANTARUM geinti,:-àiEeei?-, de rnt.coàe geeft duidelijk
1753 a1s grens aan. A1s Blune de naam had or"Ig".ro*un was dat
okée geweest. Nu is Blume zijn naam de eerste ofliciele.
A1s synoniemen r'rorden door R.c.BAKHUTZEN vD BRINK (1949) ge-
noemd H.crassipes Tu{cz en H.zollingeriana Mlq. waarvan de eer-ste met enige t\,iijfer. De eerste is in Taas ar beschreven en
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heeft betrekklng op H.diversifolia vormen met langere omgekeerd
eironde bladeren en een dikke bladsteel. De bloemen zouden rood
moeten zijn. De exemplaren in het Leids Herbarium van
H.crassipes zijn hoofdzakelijk verzameld door KOORDERS en heb-
ben enkele haast spatelvormlge bladeren naast de ovaal, omge-
keerd eivormige bladeren. Over de naam H.zollingeriana 1s nlet
veel te zeggen. Hij is maar eeo keer op Java verzameld door
ZOLLINGER en door MIQUEL (1856) beschreven. Deze geeft a1s enig
verschj-l met H.diversifolia aan dat de corolla slippen niet zo
spits zijn en de coronaslippen langer. Herbariumrnateriaal is
waarschijnlijk verdwenen.
Het 11jkt mij voor de hand liggen dat de grote variabiliteit 1n
bladvorm en bloemkleur, zelfs aan een en dezelfde plant zaL
leiden tot meer synoniemen bij verdere bewerking van het ge*
slacht Hoya.

: {f§È'

Aan:'H,op diversÍfo1ia zijn dlverse soorten verwant. De meest
bekende hiervan is Hpfe kerril. Het is een typische onmiskenba-
re plant. die 1n veel collectie de foute naam Ii.obovata draagt.

lloga d)-»ensilo!).ct
TPPS 7O}

I,



Hoga ke-,tttii
I?PS ,115

soms jonge delen licht
Hoya kerrii Craib :

Klimmer met dikke vlezige stengel, kaal
fluwelig behaard.
Bladeren dik leerachtlg en vlezig, omgekeerd elrond met eensterk uitgerande top en afgeronde tot Éreed wigvormige voet, 59 cm lang bij 5-9.5 cm breed. De bladsreel i" t<oit en dik.Zowel boven a1s onderoppervlak zijn glad en kaa1, a11een bijjonge delen soms licht fluwelig behaard. Bladrand is gaaf 

".,kaal soms iets fluwelig behàard. Nerven niet zichtbaar,middennerf door welvlng waar . te nemen. Kleur bovenzijdelichtgroen onderzijde iets lichter dan bovenzijde.
Peduncels 2-6 cn lang met een bolvormige tros. pedicels r.2- 2cm 1ang, spaarzaam behaard, dun. KelkÈlaadjes klein rond totkort ovaal met onregelmatig gewlmperde rand.
Corollasllppen breed ovaal-màt een spitse top, ruggelings te_ruggekruld. corolla doorsnede vlak 10-i4 mm. OnàËroppervlak
kaa1.,. bovenoppervlak dicht behaard. Spitse top kaa1. Kleurenvarieren van wittiggeel, groenig tot roserood.
Coronaslippen kort ovaal bootvoimig; buitenslip bijna rond, ho1en gedeeltelrjk bo1, top afgeknot, binnen slip driËhoekig, topspitst llggend schuin tegen de stigma. coràna donkerroze totpurper van k1eur.
De soort komt voor in Noord Thailand, Laos en Cambodja.
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De soort is ontdekt door Dr.A.F.G.Kerr in 1911 in de jungle b1j
chleng-mai in Noord-Thailand. tr./.G.cRArB beschreef hem het zelf-
de jaar in Kew Bulletin en vernoemde de plant naar de vi-nder.
Hlj begint zijn beschrijving met het verschir aan Le geven mer
F.glovata: rhierop gelljkend, bladeren aan de rop duÈbel ge-
]9!!, bfoemen ongeveer twee keer zo klein en terug geslagen'.
cOsrANTrN (1912) beschrijfr H.kerrii als een varieÈeÍt van H.-
obgvata. De naam luidt dan H.obovata v.kellÍi. 0f hij hiergelijk in heeft, het zou tunn6l-Elaas-G ,an grgqg1"te weinig
bekend' DECÀ]SNE heeft deze soorr beschreven in-l3Z?l van heÀis de volgende beschrijving.

Hoya obovata Decne.:
Klimmer, bladeren omgekeerd eirond (= obovatus), top afgerond
of zelden uitgerand, voet versmalend-in een dikke È1adÀtee1,
bladschijf wrat.tig-k1ierig, randen teruggeslagen, aan beide
zijden g1ad.
Peduncel kort, bladsteel nog korter. corolla van buitea g1ad,
van binnen papilleus, slippen ovaal en stomp, Corona biaden
bijna ruitvormi-g navelvormig ingedrukt, binnenÀl1ppen kleiner,
langer en naar elkaar toe buigend. Bloemen ter grote van H.-

Hoga /<ennii
IPPS 7 44

Hoga cli»enailolia
TPPS 103
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I carnosa, ofwel kleiner of groter.

De originele vindplaats is het eiland Boeton aan de zuidoost
kant van Celebes

rn de liLeratuur zijn nog diverse soorten beschreven die tot
deze groep kunnen horen. H.bandaensis schlechter en Il.mucronu-
lgtr Schlgghter zouden -hier thuis h"r"" "re"ur" 

"@
Tslaqg welke volgens mlj waarschijnlijk ruel synoni.* ,ul-E;r,
met H.diversi-folia, afgaande op de beschrijving en illustratiès
van TSfANG (i936).
Er is ook nog een groot mi-sverstand met een plant die ivel tot
deze groep behoort maar de daaraan gekoppelde naam nlet. fn
cuRTrs BOTANïCAL MAGAZTNE tab.4684 (1852) sraat een fraaie af-
beelding vao een H.diversifolia type met daarbij de naam
Il.fraterna Blume. BLUME beschrljft de soort a1s gelijÉend op (
fraterna = broer) H.coriacea. Dit is een heel andere Hoya àet
dunne bladeren e'EEi-àïEE?E bladvorm. De in cuRTrs afgàbeelde
plant is door Mr.Thomas Lobb naar Engeland gestuurd met het 1a-
beltje H.fraterna er aan maar de plant is in werkelijkheid een
of andere H.dlversifolia. rn de erbij geschreven iekst staat
dan ook O"t oten f,et gek vindt dat B1uÀe de soort zoveel op
S:_co$aceg vindt lijken wanr dat is toch duidelijk nier zo.
KOORDERS (1912), BACKIR en BAKIIUTZEN (1949) beschouwen de soorr
zelfs niet meer dan een klelne vorm van H.qori-acea en plaatsen
hem a1s synoniem. IIet type van Blume in r,et terlarium te Leidengeeft hen ge1i3'k in deze veronderstelling. H.fraterna is dus
synoniem met H.coriacea en heeft niets met H.di-versifolia te
maken. De vele planLen in Amerika en Europa-in-Eïffiï--ïnder
deze naam dienen dus van een ander 1abe1 te worden voorzlen. Devraag is a11een r,relke? A1s ik grofweg zou moeten zeggen zijn
het a11emaa1 verschillende vormèn van H.diversifolia. Toch is
nadere bestudering yan deze planten-noEQ-omTf&eventueel
verfijning op aan te brengen.

Cultuur

]n- "d" cultuur zijn de planten uit deze groep niet moeilijk. !/ij
hebben er enkele tientallen. vele zijn ongetwijfeld dezelfdó
soorten, andere wijken wel sterk af. van de bovengenoemde soor-
ten hebben v/e met zekerheid a11een H.diverslfolia en H.kerrii
in cultuur.
Het zijn stuk voor
huisde liefhebber
planten niet. Vo11e
ri.jk om bloemen te

planten die voor een
geschikt zíjn. Moeilijk

stuk grote
niet erg
licht en

klein be-
zi jn de

een !,/arme standplaats zijn belang-
krijgen. Ze verdragen veel droogte.



De winterdagtemperatuur mag nÍet beneden de l5 graden zakken.
's Zomers mag de temperatuur tot boven de 30 giaden stijgen,
liefst we1 met een behoorlijke luchtvochtighei"d.

van H.diversifolia hebben we vele vormen in onze collectie. De-
ze hebben al1emaal breed ovale bladeren, helder donkergroen,
glimmend en met zilverivitte vlekken. De meeste vormen veel
luchtwortels- Onze collectie numners rpps 101, rpps 103 van
Malayslsche schiereiland met sterk gevlekte 

-bladeïEn, 
rpps tg:

van sonakla met veel luchtwortels, rpps 450 van Sumatra (Toba
meer), ]PPS 195 van l{est Java met-sterE-gevlekte kort breed
ovale bladeren en IPPS 281 van Java met kleine en zeer grote
bladeren tot overde 20 Em-behoren hier toe. lJiet a1le planten
hebben bij ons gebloeid. IPPS lg3 en rpps 450 lijken het bloei-
wi11igst. DE bloemen scheïEEi -Iee1 necrar af, wat glimmende
verkleurigen op de corolla geeft.
Onder de naam E.cry.gslgs hebben rve ook verschillende planten
:P1". -!eze ,.jr op de bladeren nlet of vrljwel niet gevlekt.
]PPS 100 heeft dikke brede bladeren, rpps 95 klelnere sma11e
bladeren van 7 tot 10 cm 1ang, rpps 96 ireeft-1ange bladeren 10
tot 15 cm. A11e drie bloei-en roze. voor mi-j zijn het ook vormen
van H.diversifolia.
Nog langer blad hebben de nummers rpps 112 eerst a1s H.fraterna
aangeboden, IPPS 176 die we uir India-kregen en IfpS-E Í,
collecties in omloop onder H.gonoloboides, eer, .raam di-e lïJ 

".,-tandere p1ant, waarschi-jnlijk zelfs geén Hoya, hoort.

rn de verenigde staten is een plant in omloop met schitterende
zeer lange bladeren tot over de 30 cm. Men beweert daar dat ditdC CChTE H.fTAICTNA iS Uit CURT]S BOTAN]CAL MAGAZINE. I.ICt 1S
een prachtige planL maar zoals hiervoor al staat beschreven is
de naam H.fraterna toch echt een synoniem van ll.coriacea en be-
hoort dus niet op het etiket van d.eze plant te-staan. wat dituel is wet.en we niet. idlj geven hem ons collectie numrner fpps
273. Een aanwlnst voor de liefhebber met veel ruimte.

van H.kerr.Li hebben we twee planten in onze colletle ïpps 144
en IPPS 145. Het is een niet erg snel groeiende soort ai" o..tzijn bladvorm heel kenmerkend is in een verzaÍne11ng. De bloei-willigheid is goed. Aan vrijwel iedere knoop maakt àe plant een
peduncel die jaren achtereen bloemen kam voortbrengen. De bloe-
men rbloedenr nog sterker nectar dan bij de Hldiversifolia
planten. De kleu'van de bloemen hangt sterk af ,à" aeEËTg;'
steldheid, we hebben steeds andere kleuren tussen groen, wit en
rozerood ín aan dezelfde p1ant. Zeer aanbevelenswaàrdlg voor de
verzamelaar.

i
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Een andere plant in onze collectie is IPPS 266. Deze plant 1s
door onze collega Ted Green op de markt-ffiracf,t. Oe herkomst
is onbekend. Het j-s een prachtige zeer bloeiwilllge plant met
ovaalronde zilvergevlekte dikke bladeren. De groei is niet
sne1. De plant bloeit echter we1 goed net als H.kerrij-. De
bloemen zijn roseachtig met een grotere corolla dan H.kerrli en
ruitvormige coronaslippen. De bladtop is soms iets ui-tgerand.
Green dacht eerst met een hybride tussen H.carnosa en H.kerrii
Le maken te hebben. Iriu denkt hlj dat de plant de echte H.obova-
ta is. hlij hebben hierover afgelopen jaar uitgebreld gediscus-
sieerd, maar we zijn er nog niet uit. Ik heb zelf mljn twijfels
en denk nog steeds aan een hybrlde die in een collectie is ont-
staan. In leder geval is het een goede aanwinst.

I
I

Hot1a tpe,c.tLet Cele!,e-t
IPPS I Ó7
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lToga,specie-,: CeLe-Le,s
Í?PS 7 67

Een bi-jzonder fraaie soort is de planL uit onze collectie af-komstig van Celebes nr.IppS d Deze traag groeiende plant.heeft grote omgekeerd ei.ona" r""rachtige dikke bladeren meteen ronde top en een wigvormige voet. De bladeren ziin geheelkaal en g1ad. De bloemen zi3n Ërg *;;i.-D."kïàrr"ï.í-;e corollai.s prachtig rozerood, dicht behaàrd en gewimperd langs de ran_den' De bloemen zijn 1.5 cm doors.,ee. Dà .o.à.,. is---!r.p.r.ooo.
De. slippen zijn bootvormig, gedrongen en ho1 in het midden. iíehebben nog geen idee wat àezà plani voor naam zou dragen, mis_schien is dit we1 H.obovata.

11
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tr'Iat de soort H.b,andaensis betreft durven r,te helernaal nog niet.s
Le zeggen. De plant die wij onder dez,e naam van de plantentuln
Bgaor (IPP§ 83) ontvingen 1ijkr ineer op H.diversifolia. De
plant di-e van de Botanische tuin Utrecht att o,mstig is, IppS gt,
zou heL eventueel kunnen zijn. Hij heeft echtei nog niet ge-
bloeid. Het zou ons ook niet verbazen a1s hier een àr andÀre
H.,aust.ra1is, uit zou komen" l{ij hebben nog enkele naarnloze plan-
ten van de Baada eilanden. Itogelijk dat daar een goede bij zit.
All-e overige planten die we onder H.bandaensis binnenkregèn ,a-
ren fout benaarnd

rn oilze collectie zitten nog enkele andere interessante planten
die rnogelijk tot deze groep behoren. Als eerst.e rpps 296, af-
konstig van Ted Green rÍaarvan h:ij denkt dat het ulerirrua kan
zijn. Ide hebben sanen herbariummateriaal uekekeí-Jï--nE zou
best kunnen kloppen. Green heeft er we1 bloemen van gezien, ik
zelf nog nlet. Daar wacht ik op voor ik iets meer zekerhei-d
heb.
De laatste die ik in dit verband w11 noeÍnen is onze H.species
Itlepal IPPS 270. Dlt is een plant rÍa.arvan ook de bloemen meer

12

I

t

Hoga,tpecie,t Cela4"e,s
TPPS 7 67
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aanlíijzingen Íno€Len geven" De plant heeft rnooie glimmend groene
langwerpige bladeren die aan de top toegespitst zijn. Aan de
bouw van stengel en bladeren denk ik dat hlj hier in deze groep
thuis hoort a1 lijkt hij op geen enkele andere plant in onze
collectie

rn dit artikel heb ik vers,chillende soorten met elkaar in ver-
band gebracht. tr{et is duidelijk daL de meeste soorten Hoya'snieL 1,os van elkaar gezien kunnen inorden. Hoe de soortverwand-
schappen lopen is no,g e,en hele ultzoekerij, toch denk i-k datjuist dit onderzoek meer duldelijkheld kan verschaffen naar devariabih-teit van de soorten zelf en de werkelijke verschillen
van de soorten onderling..

RVD

Java

VI ,

of Hoya, Malayan
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Een indische kornkotïttrter

rn de familie van de komkommer-achti-gen: cucuRBrrACEAE vinden
we een aantal planLen die echt succulent zi3'n. ttet geslacht
xerosicyos van Madagascar herbergt soorten met sterk suàcul_ente
bladeren.,ïn de geslachten Ibervillea uiÈ Noord-Amerika, &mqf-
91.p, Kedoptris, iuletorhriïË-%fi[6ria uir Afrika 

"n Ér6nlà-,
de ireggerant<, uit Europa rfiden iËEïTren die àÀn- .ura"x vor-
men waarin vocht en reserve voedsel worden opgeslagen. De uit-
lopende stengels van de planten kunnen zodrà de àroge peri-ode
aanbreekt afsterven en de planL blijft veilig over met zijnverdikte knolachtige ruortelhals. De stengels kunnen in enkele
naanden neters lang worden, bloeien, vruchi zetLën en \{eer af-
sterven.
rn rndonesie en ornringende gebieden konen ook enkele succulente
§-ucurbitaceae voor. De interèssanLste behoren tot het geslacht
I'legqlsonitra. Een aardi.ge soort is },leoalsoinitra sarcophilla methalf succulente blaadjes en een ueine cauaex. ze tomt voor in
Thal1and, Birma en de Philippijnen, \rraar ze metershoog de bomeninklimt. ïn deze gebieden met vrijwel alrijd een bàhoorlijke
vochttoevoer sterven de stengels doorgaands niet af. De koite
droogteperiode kunnen de succulente blaadjes wel overleven. ookin een wat. vochtlge warme succulentenkas en in de huiskamer za1
de plant zijn blad behouden. De bladeren zijn driedelig, groen
meL wat lichte strepen. De bloemen zijn onopvallend geàlgróen.
rn rndonesie en we1 op sulauesi (celeÉes), de sundà Eilanden
tot Timor komt een nog meer succulente soort voor: Neoalsomit.rapodaFrica. Deze soorr is in 1955 door Dr.c.G.G.J.rrffimEmï§-
van het Rijksherbarium Leiden, beschreven. Tijdens onderzoek in
verband met het Flora Malesj_ana project is deze plant opge_
merkt.
Neoa.lsomitr? podagrica steen. is een merkwaardige p1ant. met eensterk gezwollen stengelbasis. podagricus betekeÀd Ënobbels aan
de voet hebbend. Dit gedeelte van de plant is meestal wat ovaallangwerpig 5-30 cm, in de natuur tot 100 crn lanq en 3- iO cm
breed, lichtgroen en bezet met stekels van l$ toI 5 cm 1ang.
Boven de flesvormlge verdikking wordt de stengel dunner om uiLte groeien in met.erslange dunne takken met dunne heldergroene
bladeren. De onderste bladeren zijn doorgaans ongedeeld, ovaalmet een hartvormige voeL.. De bladeren verder aan de stengelzljn drie tot vijfdelig. De stengels zijn voorzien van klinran*ken. De zeer kleine bloemen zitten in een vertakte tros. De
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soart. i-s tweehuízJ-g znan-s bij vei-e Cucurbi-taceae.
De pl-anten gr.oei"en i-n de natuur vaak op kaïksteenrotsen. Tij-
dens de drnge moes.on droogt di-t gesteente sterk uit. De sten-
getr-s sterven af tat aan de gezwoltre vset. Deee blijft de droge
periode over @m rrreer nieur{e sfengels te produceren als de v ch-
tige tijd aanhreekL" Nieuqre stengels die van onder:uít komen ge-
ven Berst lreer e€n ver.din<te voet. Zo ont,staat er eea ,hel-e ctr-us-
ter rr'ën kaol-I-en.
Ir u,orden ira de l'i-teratuur nog dri-e venrante §oorteÍi vermel-d
@Ët di,kke stekel-íge stelrgels: N.bal-ansae uiL Vi-etna@" N..prabi-
gera uit Bi::ma eÍil MaXaya en N.schefferiana vaa Sr,rl-aryesi" en
Itïj-euwjGu:i-nea. Voor zdlver lrle i(Ieterà zijn deze geen llan al-l-ea er-
geas iu cul"tuur.

Calx-tllur': Neoal-s<mitra podagri-ca is geen reeililike ptr-arrt. De
plant vraag[ e€a !írasre stamdpnaaLs" ]-iefst ?0 graden of reer.
ï{nj ns ,dus gescfidkt voor de lorarme kas ear voor de hadskamer. F"en
droge luchf [<aa veel spilnt aantas&iug tot gevoS-g hebben. SnEe
p3-ar.rtea staan i-cr de ffioya-kas, dus lqet heI-e jaar dsqr een warue
erÈ vocnrffi-ge omgeviag, Eij sterke danirrg vam de t€@peratuur ea
bij verminderï-ng van de watergi-f,te laLen ze ineeas al1e blade-
rea vervei-ken. trn de drogere succulentekas bij eea rj-ntertÈrap€F
Í'atuur van u*Èaiman- 3.5 gradea gaan ze volledig de rust ia. àl-1e
damae sLesg€ls sterven aJ en de kaolJ.en 3-opeu pas i-rr het voor-
jaar uÍ-t aLs de teaperatuur fli-nk gaat stijgea.
Ee verraËerderi-ag vanuit stek is goed rrogelijk, er gaat echter
r+.e}" *cat. tijd cverheea voor er eea rooi-e knol gevorad vordt.
Het is eea interessante en eigenaardige plaat sit eea voror cau-
di-càfqarme lief,hebbers onbekead deel vaa de lrereld.

x{IflD

Literaterur:
C.G,G.J.X/À}] ST§ffiIS, .A rrew l{eoatr-somi-tra fr,oei §<auth Halaysia,

Elumea I {1955) p.L7J.
F.K.llOR1{001}, ExoLi-c XerophyLes VI , ïhe NaLional Cactus and

Succulent Journal vaï.22 (1967) ao.Z p.45
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epifytische rnini A:lËhuriurn

De familie der Aronskelken, Araceae, bevat veel klimmende enepifyti-sche plantensoorten.E-ïIn de geslachten is het van
ouds bij kamerplantenliefhebbers bekende geslacht. Anthurium.
van de ongeveer 550 soorten dle onder dÍt geÀlacht varren- ruor-
den er niet veel algemeen gekweekt. Het zijn planten die in
Mldden- en Zuid-Amerika in de rropische regènwàuden hun thuis
hebben. De planten verschillen enorm in giootte. Er zijn ergkleine plantjes blj en soorten met bladeren van meer dan eenmeter 1ang. De bloemen zitten in een kolf en z1jn zeer k1ein.
De kolf is aan de basis omgeven door een schutblad welke mees-tal wit of groen is en zeer in vorm en afmeting kan verschil_
1en.
Het meest bekend zijn natuurlijk de gecultlveerde en gehybridi-
seerde vormen van de rFlamingot-p1ant Anthurium scherzerianum
en de Lakanthurium Anthurium andreanum. ffize, rode en witte "ffiwetset tËmerptanten ennog steeds terecht geliefd om hun bloeirijkdom en decoratieve
waarde.
van de botanlsche groene en bontbladige soorten wordt het meest
Anthurium crvsLallinum ult colombia gekweekt. Meest.al komen we
deze bij de bloeruist a1s klein plantje Legen. A1s de plant tegroot wordt verdwijnt hij meestal ult de huiskamer. Ze is voor-
a1 goed te houden in een orchldeeen en Hoya kas, met een be-hoorlijk hoge luchrvochtigheid. Bij het ultgroeien kunnen 'de
hartvormige bladeren tot we1 50 cm doorsnee wórden, donkergroen
met lichte strepen. Door .de grootte van de plant kunnen wemooie exemplaren vrijwel a11een in Botanische tuinen bewonde-
ren.
Een Anthurlum soort die we we1 voor de klein behulsde liefheb-ber kunnen aanraden 1s A.scan{qls" Het is een kleln blijvendesoort die a1s een echte-E;rfyt loorkomt. in de regenwouden van
heel tropisch Amerlka. De planten groeien daar vaak in combina-tie met verschillende soorten Bromellats. De plant heeft klim-
mende stengels rnet llchtgroene of witte vlezige wortels waarmeehij zich aan de bemoste takken vasthecht en vórder klimt (scan-
dens= klimmend). De bladeren zijn leerachtig, donkergroen, o_vaal van vorm, 10-12 cm lang en 4-5 cm bràeci, met een spitsetop. De kleine 5 cm lange bloeikolf is witgroen met een klein
lichtgroen schutblad. Na de bloei vormt de piant gemakkelijk ensnel bessen. Deze zijn vrij grooL en zitten in een forse tros
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Anthunium .r ca-ruLa.n,s

aan de ko1f. Ze blijven hieraan lang zitten en dit geeft de
plant dan ook de grootste sierwaarde. De bessen zijn wit van
kleur en brj de vorm tViolaceumt 111a. Door middel van de zaden
in de bessen zijn de planten gemakkelijk te vermeerderen. Vo1-
vrassen planten van zotn 30-50 cm hoog kunnen het hele jaar door
bessen dragen.
Anthurium scandens is een gemakkelijke plant voor de warme
vochtige kas. Ook in de huiskamer kunnen ze rnits goed warm en
vochtig prlma gekweekt L'orden. Ze lenen zich bi-j uitstek voor
terrarium en vltrlne beplanLrng. kiÍj ki.,eken de planten op stam-.
metjes varenwortel of in een pot net Ho1'a-gond en een mosstok.
Vooral bij de stamaetjes oppassen dat deze nooit geheel uit-
drogen. De planten vragen een temperatuur van 20-25 graden en
een hoge luchtvochtigheid. Een lage temperatuur Ínet een te hoge
vochtigheid zorgt voor afrotten van de planten. De planten ver-
dragen geen vo11e zon en we1 redelijk schaduw.
Vermeerderen doen we door de zaden ult de bessen te drukken op
een stammetje. De zaai ternperatuur moet minlmaal 25 graden zijn
bij een gespannen 1ucht. l{e kunnen de bessen ook ulwrijven op
een epifytenstam. De jonge planten groelen vrlj langzaarn, ze
hechten zich nuurvast aan de ondergrond. Een stam met diverse
,jonge exemplaren is een leuk gezicht. Pas na enkele jaren zijn
de planten bloeirijp. Tussen lloyats, DlschÍdlats, Bromelia?s en
orchideeen is het een leuk plantje \,íat voor wat extra variatie
zorgt en daarom wat meer gekr,reekt zou moeten worden.

ï]VD

Literatuur:
F.ENCKE, Die schönsten Kalt- und l,r'armhauspflanzen (1968)
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Hoya danwinii

0ver de para11e1e ontwikkeling van Hoyats en Dischj-diars schre-
ven we a1 eerder. In de vorige Nieuwsbrief gingen we uitgebreid
1n op de Schelpbladige Hoyats. Uit her zelfde gebied, de Phi-
lippijnen komt nog een Hoya met een typische ontwikkeling. Hova
darwinii, is de soort die twee type bladeren heeft. met duide-
lijke overeenkomst mel de blaasvormige bladeren vormende Dis-
chidia I s.
De soorL ls in 1910 door H.LOIIER en naar Charles Darwin genoemd
ter ere van dÍens eeuwfeest.

Hoya darwinii Loher:
Vertakte plant met kale stengels. Bladeren tweevormig. De nor-
male bladeren elllpsvormig langwerpig, 10-20 cm lang en 5-6 cm
breed, kaal en leerachtig, nerven niet opvallend. Bladsteel
kort. De andere bladeren verkort in zakvorm, met 2-3 paar te-
ruggeslagen en uitelndelljk een bolvormlge doos (zak) met 4-6
goed gesloten, door mi-eren bewoonde, plekjes vormend. De doos
blijft lang zitten, wordt. hard en uiteindelijk bruin.
De bloemtros is veelbloemig. De bloemen zljn groot , 2 cm diam.,
kaal en glanzend. De corolla diep gelobd, buis zeer kort. Lob-
ben hart,vormig ovaa1, teruggeslagen, purperrose. Corona bladen
recht opstaandr groot driehoekig kegelvormig, wit vanonderen
tot onderaan gegroefd. Randen van de helmknop papierachtig,
fijn getand, op de kale stijl teruggebogen. Pollinia bijna sa-
mengedrukt in bruine ruitvormige k1ier, ongeveer zittend.
Oorsprong: bergen van Luzon, bloeiend maart-apri1.
ToL zover LOHER.

I,lij hebben in onze collectie twee Hoya darwiniÍrs. IPPS 97 dJ.e
we van Ted Green hebben en IPPS TOZE Oie Ooor lr.niAsAaG van
het Rijksherbarium op het Philippljnse eiland Palawan is verza-
me1d. Belde exemplaren behoren zeker tot deze soort. Ze vormen
duidelijk de paren met zakvormlge bladeren. De bladeren worden
bol terwijl de bladrand nlet meegroeld. Hierdoor zet het blad
zakvormig op. Een clusLer van enkele dicht opeenstaande bladpa-
ren vormd zo een compacte zak tegen de boomstam aan. HÍerin
vinden dan kleine mierenkolonies onderdak rnet de bekende voor-
delen voor de p1ant. Uit deze clusters groeien dan weer lange
stengels met normale bladeren. A1s een volgende goede tak ge-
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vonden is groeit de stengel daar vast en vormt weer een nieuwe
cluster bo11e bladeren. Een enkele keer wordt er een 1os bo1
blad aan een stengel geproduceerd. Zo hangt er in onze co11ec-
tie eentje aan een stengel met de ho1le opening ornhoog. Hlerin
zlt dan ook alti-jd een plasje water waarin dan de \,,/ortels uit
de stengel lekker pootje baden.
0nze rPPS 97 heefr nog niet gebloeld. Deze heeft bij Green rose
gebloeid met r^ritte corona s1i-ppen. Daarna heeft hi-j hem verlo-
ren en is bij ons weer een stek van zijn eigen plant wezen ha-
len. Onze plant van Palawan IPPS L028 bloeit regelmatig. Deze
heeft echter crème-witte btoeíen-met a11een wat ioze onder de
corona. Hlj heeft sterk opstaande corona slippen en een sterk
teruggeslagen coro11a.
Dat de soort nauw verwand is aan @va mitrata Kerr is duide-
1ijk. Helaas ls deze Hoya van Malaysia en Borneo .rerg..r= voor
zover ik weet in cultuur. De bladeren zijn veel breder dan die
van H.darwinii en omgekeerd eirond van vorm. Regelmatig vormt
de prant clusters met compactere wat bo1le bladeren, hiertussen
zullen vast we1 weer mleren nestelen. De bloemen lijken zeer
veel op dle van H.darwinii. RINTZ (1978) heeft een paar goede

Hoga d-ctttun.i.t
IPP.I 2A219
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tekéningen gemaakt van H.mitrata en deze lijken bljzonder veel
op onze- Llarwilil van PàTàGnl-5e enige echÉe ,r"."óhi11"n zijndat R]NTZ zijn H.mitrata een deels behaarde corolla heeft 

"nonze g:darwiniÍ niet, hoewel een heel enkel papilletje onder de
microscoop waarneembaar is. De corona slippen van H.mitratazijn iets langer en staan nog meer rechtop dan aie -ïa" onr-eH.darwlnii. De kleur die Rintz opgeeft is àranje. rn heL herba-rium te Lelden zitten geen exemplaren van H.da.^rinii maar werdiverse van H.mtt.ale. 0p de herbariumverren-EGat soms de
bloemkleur biirschreven. Dàze varieert van wlt, crème naar ro-
se tot purper.
Het meest duidelljk geeft de bouw van de po11inÍa de verwand-schap aan. RrNTz pfaatst het po111nium van H.mitrata helemaalapart, daar nog de po111nia zelf , nog de rranEïàEoilevleugeld
zijn. Ook de korte caudicels zljn kenmerkend. Het twin-po11inia
van I-l.darwinii rPP§ 2Q2q is vrijwel idenriek mer de tekàning en
au U"".f,.iJui"g uun H.mitrata.
wij zouden graag u".r-Gu"nau H.milrata in de kas naast onze
carr,'inii- I s laten groeien. Daar.raast zouden andere exemplarenvan H.darwinii van andere eilanden een goed overzicht kunnen
geven van de variabiliteit van de soort. Het lijkt mi-j interes-sant om te kijken hoe beide soorten ttussen Borneo en palai,rant
in elkaar overlopen.

Hoya darwinil in cultuur: .'

Het is nlet bepaald de gemakkelijkste Hoya. De plant vraagt een
hoge luchtvochtigheid en veel r,raimte. Daarnaast is hlj bi;zon_der gevoelig voor wateroverlast bij de wortels. h/ij i<weken deplanten dan ook als Dischldiats op lange stammen varenwortel.
Hiermee hebben we de beste resultaten. Ír, uu., pot rot de plantaf . zodra hij lets te veel water krijgt. De piant houdt van1icht. Dat 1s te zien aan het felt dat àe knopvorming voorname-
_lijk,boven in de plant, het dÍchrsr bij het gias, p1àats vindt.
Regelmatig bemesten met een goede bladmest iÀ noodzakelijk voor
een goede groei.

I

I

I

I

Dank aan de Hortus Botanlcus te Leiden en aan Dr.Rldsdale,
Rljksherbarium, voor het beschikbaar stellen van rnateriaal.
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Dischidia bengalensis

De meest in collecties verspreide Dlschldia is zonder twijfel
Dischidia bengalensis. Het is een sterk varlabele soort met een
zeer groot verspreidingsgebied. Origlneel beschreven voor N.0.-
India in 1817 is de soort daarna ontdekt 1n Burma, Indo-China,
Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo, New Guinea en de
Bismarck eilanden. De plant groeit zotyel aan de kust en in het
laagland a1s in de bergen tot een hoogte van 1700 m. mogelijk
nog hoger. Hi-j groeit a1s epifyt op bomen en rotsen, vooral op
kalksteen.

Dischldia bengalensls Colebr. :

Stengel lcaal en glad, wortelend bij de knopen en langs de sten-
ge1. De bladeren zijn cylindervormig lang 2 tot 6 cm. tot spa-
telvormlg afgeplat met een min of meer stompe top en een wig-
vormlge voet. De kleur is llchtgroen soms iets grijs berijpt,
oppervlakLe en randen glad en kaa1. De bloemen zltten in een
klein trosje aan een zeer korte vaak gesplitste peduncel. De
bloemen zljn wit of bleekgelig, bijna zittend, bo1 urnvormig
met een haren aan de binnenzijde van de corolla tube. De corol-
1a slippen zijn iets naar buiten teruggeslagen. De aanhangsels
van de corona zijn afgestompt met t\4,ee teruggebogen lobben.

Wij hebben 1n onze collectle een vijftal verschillende vormen.
Ze verschlllen in bladvorm van kort tot zeer lang cylindervor-
mig tot spatelvormig. IPPS 23 en 24 zijn de meest voorkomende
ln collectles. Deze 1s nog steeds in vele verzamelingen foutief
a1s D.alblda ge1abe1d. De echte D.albida is voor zover we weten
nergens in cultuur en lijkt hier ook niet op. IPPS 52 is wat
korter van b1ad, IPPS 53 daarentegen heeft zeer lange bladeren.
IPPS i4l9 heeft korte spatelvormlge blaadjes en IPPS 2703 heeft
langere spatelvormlge bladeren. De laatste is de enige \{aar we
de juiste vindplaats van hebben. Hij is door Dr.Peter Bruyns ln
1987 in Centraal Nepal verzameld (no.PB 2511).

In de cultuur is er geen gemakkelijkere Dischidia te vinden.
Wlj hebben enkele jaren een flinke tros gehad groeiend 1os op
een grote Euphorbia in een van de succulentenkassen b1j 12
graden in de winEer. De planten kunnen sterk uitdrogen maar ook
bi j teveel .,{ater rotten ze nlel direkt af . Vo11e zon geef t wel
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wat geler ge\,ras maar de bloei i_s er wel rijker door. In onze
Hoya-kas groeien ze zoals a1le andere Dischidiars op varenwor-
telstammetjes. Regelmatig sproeien en lekker warm groeien ze
a1s een bezetene. De snoelschaar komt er dan ook regelmatig blj
te pas. Ook in de huiskamer laat de soort zich goed kweken.
Stailmetjes cultuur is vaak wat lastig in de kamer maar d.eze
soort kan zonder probleem in een hangpotje rneL een luchti-ge
Iioya-grond. ltlat aan de droge kant houden is bevorderend voor de
bloei. De plant is bljzonder geschikt voor beplanten van terra-
ria.
Dischidia bengalensis 1s ofschoon vrij algemeen toch altijd een
leuke plant die het kweken zeker waard is.

RVD
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