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Bulbophyllum sterile (Lam.)
Synoniem: Bulbophyllum nilgherrense Wight
Vindplaats:
Zoals bekend komt het geslacht Bulbophyllum, met zijn
ca. 1500 soorten voor in alle tropische- en soms ook subtropische gebieden. Dus in Amerika, Afrika, Azië en ook in
Australië. Onze B. sterile echter beperkt zich voornamelijk
tot India op hoogten van ± 500 meter boven zee. De plant
werd voor het eerst in 1849 gevonden door M. Ivor in het
Nilgiri-gebergte in de staat Orissa (kustgebied in het
oosten van India). Dr. Robert Wïght (1796-1872), die de
plant benoemde, vond hem veel zuidelijker n.l. aan de
westkust van de staat Mysore.
Omschrijving:
Typische epifitische groeiwïjze met flinke afstanden
tussen de pseudobulben. Deze zijn langwerpig eivormig,
enigszins samen-gedrukt en ten dele omgeven door een
dun vlies.
Elke bulb draagt één dik, leerachtig, elliptisch-langwerpig,
kortgesteeld blad, dat taps toeloopt naar beneden. Het is
10 -15 cm lang en heeft aan de achterzijde een paarsrode
kleur.
De bloemstengel ontspruit aan de voet van de bulbe in het begin van de rusttijd en kan tot 10
cm lang worden.
Een tros van 15 tot 40 bloemetjes
van ca. 1 cm grootte kunnen zeer
variabel van kleur zijn; van geelbruin
tot groenig bruin. De lip is vrij dik en
met een groef in het midden. Zoals
zo vaak bij dit soort planten is ook
hier de lip heel beweeglijk.
Als de plant in goede conditie
verkeert kan de bloeiduur wel
ongeveer 2 weken zijn.
Cultuur:
Een plant voor een gematigd warme
omgeving met veel licht en vooral op
een luchtige
plek.
Aangewezen is cultuur op een
dicksonia varenblokje gezien de
groeiwijze waarbij de bulben op grote
afstanden van elkaar op de
wortelstok zitten.
In de groeitijd behoeft deze Bulbophyllum wel regelmatig gegoten te worden maar in de
rusttijd kan volstaan worden met betrekkelijk weinig.
Ook met het bemesten moet men zuinig te werk gaan. Zodra de groeiperiode voorbij is moet
een korte rusttijd van ± 4 weken aangehouden worden.
Voor kamer of serre is dit soort niet aan te bevelen.
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