Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Calanthe vestita
Wall. ex Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 250 (1833).
Synoniem
• Preptanthe vestita (Wall. ex Lindl.) Rchb.f., Fl. Serres Jard. Eur. 8: 245 (1853).
• Phaius vestitus (Wall. ex Lindl.) Rchb.f., Gard. Chron. 1867: 264 (1867).
• Alismorkis vestita (Wall. ex Lindl.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 650 (1891).
Vindplaats
Myanmar (Burma), Vietnam, Thailand, Malakka (Maleisië), Borneo en
Sulawesi (Celebes).
Groeit op kalksteen in bergbossen tot een hoogte van 1000m.
Beschrijving
De C. vestita groeit terristisch en behoort tot de bladverliezende
soorten van het geslacht Calanthe.
De pseudobulben kunnen zeer fors uitgroeien en soms 15 tot 20 cm.
hoog worden. Ze zijn conisch van vorm, lichtgroen gekleurd en met
een zilverig vlies omgeven.
Een bulb draagt 4 tot 5 bladeren, waarvan de grootste 60 à 80 cm lang
en 10 cm breed kunnen worden.
De bloemstengel, die in het najaar onder aan de bulb ontstaat kan tot
70 cm lang zijn. De ongeveer 10 à 15 bloemen zijn voornamelijk wit
met een geel of roze hart en de lip soms heel lichtroze gekleurd.
De bloei strekt zich uit over 6 tot 8 weken en er zijn vaak 8 tot
10 bloemen tegelijk open.
Cultuur
Als men zelf aan de kweek van C. vestita begint is dat meestal in het vroege voorjaar.
Men krijgt een droge pseudobulbe en deze moet opgepot worden zodra, omstreeks maart, de
nieuwe scheut, die aan de onderzijde van de bulb ontstaat ca 3 à 4 cm hoog is en wortels begint te
maken.
In een plastic of stenen pot gebruikt men een heel doorlatend mengsel van varenwortel (of bark),
beuken- blad, veenmos en/of verteerd beukenblad en 1/4 deel verteerde koemest. In plaats van de
koemest kan ook anorganische mest in behoorlijke hoeveelheden in de groeitijd gegeven worden
in vloeibare vorm. De groeiperiode verloopt van maart tot oktober. Als de bulb volwassen is,
worden de bladeren geel en vallen af, terwijl ook de bloemstengel vrij snel omhoog groeit. Als de
bloemen reeds opengaan omstreeks november en er zijn nog bladeren niet afgevallen kan men
deze zonder schade zelf verwijderen.
Het water geven dient tegen de bloeitijd sterk verminderd te worden en daarna totaal op te
houden. De bulben moeten in de pot of apart volkomen droog weggezet worden in een doos met
turfmolm of zand.
Het is dus van belang, dat ieder jaar vers potmateriaal gebruikt wordt. Deze Calanthe verlangt een
warme omgeving en zeer veel licht (25% schaduw). Voor de vensterbank lijkt ons de C. vestita niet
zo erg geschikt.
Bloeitijd
Najaar vanaf oktober.
Wetenswaardigheden
Omstreeks 1848 door Thomas Lobb (1820- 1894) gevonden en tezamen met een grote partij
andere orchideeën uit zuidelijk Maleisië naar de kwekerijen van Veitch & Sons gezonden; maar al
eerder ontdekt en beschreven.
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