Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Angraecum distichum
Lindl., Edwards's Bot. Reg. 21: t. 1781 (1835).
Synoniem
Aeranthes disticha (Lindl.)
Mystacidium distichum (Lindl.)
Vindplaats
De plant heeft een groot
verspreidingsgebied over bosrijke heuvels
van tropisch West-Afrika op een hoogte
van 200m tot1600m. In gebieden waar
vaak "stijgingsregens" voorkomen.
Beschrijving
Een kleine orchidee met naar alle zijden
groeiende gebogen takjes die dicht bezet
zijn met stugge glimmende blaadjes. Deze
blaadjes zijn zijdelings in één vlak
geplaatst. Het blad zelf heeft een min of
meer driehoekige vorm.
De bloemetjes verschijnen uit de bladoksels van de meest recente takjes. Oudere bulbstelen
verliezen vrijwel geen blad maar vormen geen bloemen meer.
De spierwitte, kortgesteelde bloemetjes hebben een doorsnee van nauwelijks 1 cm en zijn, vooral
's nachts, welriekend met een geur, die iets aan hyacinten doet denken. De lip heeft een spoor van
± 8 mm lang.
Cultuur
Een plant voor de warme- tot warm-gematigde kas op een betrekkelijk schaduwrijk plekje
(ongeveer 50% schaduw).
Het opbinden op een varenblokje is een goede methode, hoewel het oppotten in een klein potje
met een mengsel van ¾ varenwortel en ¼
veenmos ook goede resultaten geeft.
Angraecums hebben echter een grote behoefte
aan frisse lucht, die in beweging is. Dit is te
bereiken met vrij ophangen, ook de opgepotte
plant, in de zachte luchtstroom van een
ventilator. In de regenrijke gebieden waar onze
Angraecum vandaan komt is de luchtvochtigheid
vrijwel het gehele jaar door even hoog. Men kan
dus het hele jaar rond gieten d.w.z. vochtig
houden, nooit kletsnat maken, aangenomen dat
de opgepotte planten in goed doorlatend
plantenmateriaal zitten en dat het varenblokje
niet oud en verteerd is.
Ook de huiskamerkweker en zij, die een
kamerkasje hebben waarin een kleine ventilator
is, kunnen met dit aardige orchideetje succes
hebben.

Bloeitijd
De bloei verloopt meestal in de herfst en de winter, maar bij grotere gezonde planten kan deze tot
aan het voorjaar doorlopen
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