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Dichondra microcalyx

Door : Rob Slinger

Naar aanleiding van het artikeltje in de WAP‐
krant nr. 132 over Dichondra‐soorten het
volgende ;
Op de september‐bijeenkomst heb ik ook een plantje gekregen
. Het is inmiddels een beetje "groter gegroeid" en ziet er goed
uit. Het staat gewoon in de vensterbank op het noordoosten bij
een gemiddelde temperatuur van 20 ° C en wordt goed vochtig
gehouden. Omdat niet helemaal duidelijk was waar Dichondra
microcalyx overal voorkomt, heb ik getracht iets van dit plantje
aan de weet te komen. Ik heb hiervoor o.a. de internetpagina
van de botanische tuin van Montevideo, Uruguay en de pagina
van Missouri Botanical Garden geraadpleegd.
Dichondra microcalyx = Dichondra repens var. microcalyx
(Convolvulacae), in het Spaans: Oreja de Ratón wat
Muizenoor(tje) betekent, komt in grote delen van Zuid Amerika
voor. In de literatuur worden de volgende vindplaatsen
genoemd: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Ecuador, Peru en
Uruguay; zowel in laag gelegen gebieden als vrij hoog in de
bergen (2700 m). Dat het in het WAP‐artikel besproken plantje
in Venezuela gevonden werd is niet zo verwonderlijk want in
feite komt het plantje in geheel Zuid Amerika en een deel van
Noord Amerika voor omdat het toegepast wordt als gazon op
locaties waar gras niet wil gedijen. Met name in de VS wordt er
veel geadverteerd met het zaad van Dichondra microcalyx als
een vervanger voor gras. Ook het Nederlandse bedrijf
Barenburg biedt dit zaad op internet aan voor zowel een warm
als een gematigd klimaat.
Dichondra microcalyx heeft een vochtige bodem nodig, groeit
goed op beschaduwde plekken bijvoorbeeld onder bomen,
maar wordt ook langs wegkanten gevonden en is in
bovengenoemde landen vrij algemeen. Het is een kruipend
meerjarig gewasje dat zo’n 10 cm hoog wordt en het kan een
temperatuur van –9°C doorstaan. Het plantje bloeit van
september tot december. De bloemen zijn tweeslachtig en
tamelijk onopvallend; witte, geelgroenachtige bloemetjes. Het
bladsteeltje is 2 tot plm. 7 cm lang , de blaadjes zijn niervormig
en aan de onderzijde behaard, de kleur varieert van licht naar
donkergroen.
Niet alleen voor een onderhoudsarm gazon, maar ook als
medicijn wordt Dichondra microcalyx toegepast; er wordt
namelijk van de gehele plant een extract gemaakt dat een
goede uitwerking zou hebben op geïnfecteerde wonden.
Alhoewel het geen water‐ of echte moerasplant is ben ik toch
benieuwd hoe het plantje er in bloei uitziet. Zodra ik nieuws
heb, laat ik het u weten.
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