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Cirrhaea fuscolutea Lindl
Synoniem:Cirrhaea saccata Lindley
Synoniemen: Scleropteris flava
Verspreiding:
Endemisch in Brazilië. Groeit
epiphytisch in open maar
vochtige bossen op hoogten
van 800-1000 m.
Naamgeving:
De geslachtsnaam Cirrhaea is
afgeleid van het Latijnse woord
voor rank of krul, vermoedelijk
verwijzend naar de vorm van de
lip; saccata naar het Latijn voor
zakvormig, naar de vorm van de
middenlob van de lip.
Variëteiten:
Deze soort schijnt slechts voor
wat betreft de grootte van de
bloemen en de lengte van de
bloeistengel enigszins te
variëren. De voor de soort
bepalende elementen blijven
echter onveranderd.
Verwisselingsmogelijkheden:
Verwisselbaar is Cirrhaea
saccata niet. Naast verwante
soort is Cirrhaea longiracemosa
Hoehne. Die heeft kortere en
stompere zijlobben van de lip
en de middenlob is duidelijk van
de zijlobben gescheiden en kleiner. Verder heeft deze soort - zoals de naam ook aangeeft bloeistengels tot 40 cm lengte met wel 40 - 60 bloemen.
Cultuur:
Zoals alle Cirrhaea-soorten is ook Cirrhaea saccata een probleemloze soort.
Te kweken op een lichte, maar voor directe zon afgeschermde, plaats in de warme of gematigde
kas, bij dagtemperaturen van minstens 18 °C en nachttemperaturen van minstens 16 °C.
De soort kent een duidelijke rusttijd na het volgroeien van de scheuten en na de bloei. In die tijd de
plant wat lichter en wat koeler plaatsen. Slechts af en toe sproeien om te sterk verschrompelen
van de bulben tegen te gaan. Wanneer na ca. 6 weken de jonge scheuten verschijnen kan weer
meer gegoten worden en de temperatuur wat verhoogd worden.
Daar de bloeistengels naar beneden groeien is opbinden of kweken in een mandje aan te bevelen.
Als substraat gebruiken we een goed doorlatend mengsel van houtskool, turfvezel, bark en wat
beukenblad.
Gedurende het groeiseizoen moet het substraat steeds vochtig blijven, maar nooit langere tijd echt
nat zijn! Stagnerend vocht leidt snel tot verlies van wortels en tot schimmelaantastingen.
Regelmatig bemesten gedurende de groeitijd, met een volwaardige meststof, met de helft van
de voor groene planten aangegeven concentratie. Vermenging van oude koemest o.i.d. met het
substraat moet afgeraden worden, daar de planten daardoor overvoerd zouden worden.
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Cirrhaea kan gemakkelijk gedeeld worden zodra de nieuwe scheuten ca. 2 cm lang zijn. De
deelstukken moeten minstens 2 bulben hebben.
Achterbulben kunnen opgekweekt worden door ze met wat vochtig sphagnum in een gesloten
opgeblazen plastic zak op een warme plaats op te hangen. De plastic zak pas weer openen als
een jonge scheut van een paar cm lengte gegroeid is.
Tot nu toe is Cirrhaea saccata in verzamelingen een kostbare zeldzaamheid gebleven, die toch
wel af en toe aangeboden wordt en in de natuur niet echt zeldzaam schijnt te zijn.
Bron: Orchideenkartei. Die Orchidee november-december 1989
Tekst: R. Jenny. Vertaald en bewerkt door J.M.G. Bouwman.
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