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Epidendrum nocturnum Jacq.
Vindplaats:
Tropisch Amerika, vanaf Zuid Florida, o.a. in het beroemde
natuurreservaat de 'Ever-glades'; Mexico, alle Midden-Amerikaanse
staten en in Zuid-Amerika de staten: Colombia, Venezuela, Ecuador,
Peru, Brazilië en de Guyana's.
Hij groeit op allerlei hoogten: in de lage heuvels maar ook op de
hoogten van bijv. 2000 m boven zee. In Venezuela zijn vindplaatsen
bekend waar deze plant in grote aantallen samen met andere soorten
wordt aangetroffen op vrij open plekken en zelfs op de rotsen groeiend.
Omschrijving:
Het uiterlijk kan zeer sterk uiteenlopen. De plant heeft geen
pseudobulben maar bestaat uit bebladerde stengels van 30-60 cm
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hoog, die aan de onderzijde rond zijn in doorsnede bij de geledingen
omgeven met vliezige scheden.
Een deel van de bladeren valt af maar de bovenzijde van de stengel blijft bebladerd bij het rijpen.
De glimmende enigszins leerachtige bladeren kunnen bij de ene plant een brede ovale vorm
hebben en bij een andere plant langwerpig, smal toelopen.
Een korte bloemstengel kan 4-5 bloemen dragen, die één voor één opengaan zodat de bloeitijd
soms maanden kan duren. Bovendien komt de bloei op ongeregelde tijden, het meest in de zomer
en de herfst.
De merkwaardige bloemen zijn lichtgeel tot geelwit, zeer welriekend,
vooral 's nachts (vandaar de naam) en kunnen een afmeting hebben
van 8-12 cm doorsnee. De petalen en sepalen zijn heel smal en puntig.
De middenlob van de lip loopt in een lange dunne punt uit terwijl de 2
korte zijlobben enigszins driehoekig van vorm zijn. De lip is over het
algemeen geheel wit.
Cultuur:
E. nocturnum is een plant voor de warme kas en/of voor een gematigd
klimaat in een omgeving met vrij hoge luchtvochtigheid en veel licht
(80%).
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Als men niet de juiste plaats van herkomst weet, hetgeen meestal het
geval is, dan moet men zelf experimenteren of het betreffende
exemplaar hoog uit de bergen komt (gematigd kweken) of uit de lagere gebieden waarbij men een
veel warmer plekje moet opzoeken.
Het kweken in een pot verdient de voorkeur boven het kweken op een varenblokje of kurkschors
e.d. Een beproefd potmengsel is in elk geval: % osmunda of denneschors, % veenmos/geknipt
beukeblad. Er zijn allerlei variaties hierop mogelijk. Als E.nocturnum eenmaal is aangeslagen zal
hij niemand met enige ervaring moeilijkheden geven bij het tot bloei brengen.
De plant kan in de winterperiode met weinig vocht volstaan; geen bemesting! In de groeitijd,
voorjaar-zomer, als de wortelgroei zichtbaar flink aan de gang is mag wekelijks goed gegoten en
gemest worden.
Belangrijke faktoren om deze Epidendrum in bloei te krijgen zijn: ten eerste een zeer lichte plaats
waar alleen de middagzon in de zomer afgeschermd wordt en 's winters geheel zonder
bescherming; ten tweede- giet niet eerder dan dat de plant weer opgedroogd is na de vorige
gieting. Dit laatste brengt dus een zekere onregelmatigheid in de verzorging want in tijden met veel
zon moet veel vaker gegoten worden dan in een periode met somber weer.
Als de omstandigheden goed zijn zou E.nocturnum wellicht ook in huis bij een zuidraam of in een
zeer lichte serre tot bloei te krijgen zijn.
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