
Ipomoea verbascoidea 

E: Morning Glory     A:      D: Damarawinde 

So kan  ons die pragtige rankplant in die somer sien 

oor bosse en in bome opklim, in goeie reënjare tot 3 

m hoog. Die blare is groot, hartvormig en op die 

onderkant baie ligter as op die 

bokant. Hulle word nogal 

graag deur insekte 

gevreet, dikwels is hulle 

vol gate of teen die kant 

gevreet. 

Aanskoulike groot ligpers 

of selfs wit trompetvormige 

blomme met ‘n donker keel of 

sentrum versier die gewas. As daar nie ‘n 

boom is om in te klim nie, rank dit sommer 

oor struike en gras. Die ranke is 

ongeveer vingerdik, lig van 

kleur en met ‘n digte wit pelsie 

bedek. 

Wat in Junie die oog vang, is 

die saadkapsules, waaruit kapok 

of wattepluisies peul. Elke ligbruin saadjie is toegemaak in ‘n 

beskermende donskombersie, so lyk dit altans, dat dit die winter goed kan oorleef en na 

die eerste goeie reën in ‘n nuwe plantjie ontwikkel. Die haartjies is natuurlik ook vir die 

verspreiding van die plant verantwoordelik. Die wind pluk sommer die “wattepluisies” 

uit die kapsule en dra dit saam, tot dit êrens neerval en daar later kan ontkiem.                                                                        

Daar is deur slegs enkele getuienis beweer, dat die wortels uitgekou word om dors te 

les; blykbaar het die water ‘n bitter smaak. Waarskynlik word dit slegs gebruik, wanneer 

die dors erg en daar nie ander waterwortels beskikbaar is nie. Daar is ook beweer, dat 

die wortelsap ‘n bedwelmende werking uitoefen, soveel so, dat jy nie jou reis kan 

voortsit nie (as jy te voet op pad is). Verder word in Botswana vergruisde wortels by vars 

melk gevoeg as apteitwekker en om eetlus te vevorder. Oor ander gebruike is min 

bekend. Ek dink, dit kan nogal ‘n mooi tuinplant uitmaak. 



Die saad met die wattepluisies rondom kan egter in die droë tyd as daar veldvure 

ontstaan, die vuur as ‘n “smeulpakkie” versprei, as dit deur die hitte opgetel en 

weggewaai word. 

Die plantfamilie CONVOLVULACEAE is ‘n groot en eintlik ook ‘n bekende familie, omdat al 

die verskillende Morning Glory-soorte daaraan behoort. As ons in die somer in die veld 

loop, sien ons dikwels klein en groot rankplante met die tipiese trompetblomme in 

verskillende kleure, wit, geel, pienk, mauve, 

pers in grassies, struike en 

bome opklim, of 

hulle groei 

sommer 

grondlangs. 

Daar is ook 

spesies van in 

die vorm van ‘n 

struik groei, soos 

bv.Ipomoea adenioides. 

Die struik kan so 1,5 m hoog word en dra baie pragtige groot wit blomme met ‘n pienk 

keel  (sou ‘n aanwins in elke tuin wees).                                                                                       

‘n Ander lid van die familie is die bruidsboom (Ipomoea arborescens), wat in Windhoek in 

vele tuine staan en in die wintertyd met ‘n spierwit 

“bruidskleed” die strate versier. Ongelukkig ryp die 

blommeprag dood, as dit te koud 

word, maar die boom as sulks 

word ‘n groot boom met ‘n 

digte skaduwee in die 

somermaande. Dit moet 

gereeld teruggesny word. 

Oor die algemeen moet 

‘n mens net versigtig wees 

met die sade; van hulle is 

werklik giftig en het sterk 

bedwelmende eienskappe. 
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