Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Bulbophyllum umbellatum Ldl.
Gen. Sp. Orchid. Pl.: 56 (1830).
Synoniem
Cirrhopetalum umbellatum (Lindl.) Linden, Ill. Hort. 28: 80 (1881), nom. illeg.
Phyllorkis umbellata (Lindl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 675 (1891).
Vindplaats
B. umbellatum heeft een groot verspreidingsgebied en wordt zowel in het
westelijk als oostelijk deel van het Himalayagebergte gevonden op hoogten
van 600 tot bijna 2000 meter boven zee. Vooral in Nepal maar ook in Sikkim,
Bhutan en Assam. India, Myanmar, Thailand, zuidelijk China en Vietnam. In
vochtige naaldbossen op met mos bedekte takken en oude knoestige
stronken.
Beschrijving
Pseudobulben langwerpig eivormig, 3
á 4 cm hoog, vrij ver uit elkaar
groeiend op de wortelstok. Eénbladig.
Blad leerachtig, aan de voet
versmald, 4 cm breed en soms tot 20
cm lang. De dunne bloemstengel is
stijl omhoog gericht, dun, tot 20 cm
lang en kan 5-7 bloemen dragen. De
bloem is 2-3 cm in doorsnee met een
lichtgele ondergrond waarop vele
rode tot donkerpaarse spikkels. De
kleine lip is wit met een grote
donkerpaarse vlek en kleine zwart
paarse spikkeltjes. De bloemen, die
als in een tros gerangschikt staan
geven de plant een interessante
indruk. Jammer echter is, dat dit
slechts een dag of 3 á 4 duurt en dat
de bloemen een vieze geur afgeven.
Verwisselingsmogelijkheden
B. guttulatum, synoniem:
Cirrhopetalum guttulatum. Zie:
wetenswaardigheden.
Cultuur
Een plantje voor de gematigde kas
op een lichte plaats (25% schaduw).
In de groeitijd is een frisse luchtige
omgeving met een zachte
luchtstroming, die met een ventilator
bereikt kan worden, van groot belang
om de groeiomstandigheden uit het berggebied enigszins na te bootsen.
Hoewel opgepot in een klein potje mogelijk is, zal het opbinden op een varenblokje betere
resultaten geven.

Het gieten moet men afstemmen op het weer. Bij zonnig voorjaars- of zomerweer, dus in de
groeitijd, kan het plantje veel water verdragen bij goede wortelgroei. Bij somber, regenachtig weer
zeer sporadisch gieten. Worteltjes, die te lang nat blijven zouden snel kunnen wegrotten.
Na de bloei moet het gieten sterk beperkt worden en ook gedurende de wintermaanden voorzichtig
gieten en/of nevelen.
Ook in een serre of bij een venster in huis moet men deze Bulbophyllum met de nodige zorg wel in
bloei kunnen krijgen.
Bloeitijd
In de maanden juli tot september kan men de bloei verwachten.
Wetenswaardigheden
In de oudere literatuur zal men deze plant ook onder de naam Cirrhopetalum guttulatum kunnen
vinden. Tegenwoordig is Cirrhopetalum guttulatum een synoniem van Bulbophyllum guttulatum die
ook als zodanig is beschreven.
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