Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Ansellia africana
Ldl., Edwards's Bot. Reg. 30: t. 12 (1844).
Synoniem
Ansellia gigantea
Vindplaats
De eerste exemplaren van deze
interessante plant werden door John
Ansell gevonden op het eiland
Fernando Po bij Kameroen, maar het
verspreidingsgebied strekt zich uit over
een groot deel van Afrika. Van Guinee
in het westen tot Kenia in het oosten
en Namibië en Mozambique in het
zuiden en alles daar tussen in.
Groeiend langs droge warme kusten
en rivieren. Tot een hoogte van ca.
700m soms 2200m. In 1844 is de plant
voor het eerste beschreven door
Lindley.
Beschrijving
De plant varieert sterk in grootte en bloemkleur.
De pseudobulben zijn meestal 50 tot 80 cm lang, maar kunnen soms tot een meter hoog
uitgroeien.
Ze dragen langwerpige, puntige bladeren van ca 35 cm
lengte en zijn van sterke nerven voorzien.
De bloemstengel verschijnt in het voorjaar aan de
bovenzijde van de nieuwe afgerijpte bulb en kan bij grote
planten ook nog behoorlijk vertakt zijn waardoor een
groot aantal bloemen tegelijk open kan zijn.
De bloemen van ca. 5 cm doorsnee zijn welriekend. De
petalen/sepalen hebben een gele ondergrond bezet met
grote bruine- soms paarsbruine vlekken en strepen. De
lip is drielobbig. De middenlob is vrij breed, geel met
omgekrulde randen; de zijlobben zijn hetzelfde gevlekt als
de bloemblaadjes.
Aan de plant kunnen de bloemen soms 2 maanden goed
blijven.
De wortelgroei is uitbundig. Een deel van de wortels
groeit omhoog en heeft puntige uiteinden.
Cultuur
Een plant voor de warme of gematigd warme kas.
Potcultuur wordt veel toegepast en met succes, maar het
kweken op een varenblok of stuk stam geeft ook goede
resultaten. Als potmedium kan men bark gebruiken.
De puntige wortels aan de voet van de plant zijn de
functie om afgevallen en opgewaaid blad van andere
planten vast te houden. Dit verteert hier en komt ten
goede aan de plant zelf. Het is dus raadzaam om bijv.

halfverteerd beukenblad aan de voet van de Ansellia tussen de wortels te stoppen.
De groeitijd van deze planten vind plaats in een periode die men niet verwacht n.l. vanaf de herfst
tot voorjaar.
Na de bloei, die in het voorjaar of zomer valt, dient een vrij strenge rustperiode te worden
aangehouden dus dan heel matig gieten.
In september/oktober weer beginnen met gieten, maar heel voorzichtig en de jonge scheuten
ontwijken; deze verrotten snel als er zich nog onvoldoende wortels hebben ontwikkeld. Vloeibare
bemesting in deze periode geeft zichtbaar goede resultaten Zodra de nieuwe bulben bijna
volgroeid zijn moet al begonnen worden met het beperken van het gietwater zodra ze kunnen
uitrijpen en de bloeistengels kunnen uitgroeien.
Ansellia is minder geschikt als kamerplant.
Bloeitijd
Voorjaar of zomer
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