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Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav.
Synoniem: Epidendrum floribundum H BK
Vindplaats:
Een plant uit de
noordelijke staten van
Zuid-Amerika, nl.
Colombia, Venezuela,
Noord-Brazilië en de
Guyana's.
Omschrijving:
De dichtbebladerde
rechtopgroeiende
stengels zijn heel slank
en kunnen 40 tot 45 cm
lang worden. De nogal
stugge bladeren
variëren nogal eens in
vorm; soms ovaal,
soms lancetvormig met
een lengte van
ongeveer 15 cm.
De ca. 12 cm lange bloemstengels, die tegen het najaar of in de winter verschijnen, zijn vaak
vertakt en dragen veel bloemetjes van ± 2½ cm doorsnede.
De bloem heeft een geelgroene kleur. De lip is 3-lobbig en meestal geheel wit met enkele rode
spikkels.
Cultuur:
Een plant voor een gematigdwarme- tot warme omgeving op een zeer lichte plaats waar alleen de
felste zonnestralen afgeschermd dienen te worden. Kweekt men deze plant op een iets te donkere
plaats dan kan men geen bloei verwachten.
Potcultuur heeft de voorkeur boven varenblokjes of iets dergelijks. Als grondmengsel kunnen
diverse samenstellingen goed voldoen.
Wat dat betreft is deze Epidendrum niet kieskeurig. Met het bekende varenwortel-veenmosbeukeblad mengsel krijgt men een gezonde plant.
De groeitijd beslaat de gehele zomer en de herfst waarbij normaal gegoten en gemest kan worden.
Tegen de winter moet men wat minder water geven zodat de bloei goed doorzet.
Tijdens het bloeien, dat wekenlang kan duren, en de maanden daarna dient zuinig gegoten te
worden. De pot mag best eens droog aanvoelen.
Toch is een echte rusttijd, waarbij geen water wordt gegeven en alleen zo nu en dan geneveld,
hier niet van toepassing. In de periode van weinig vocht op de pot moet natuurlijk de
luchtvochtigheid in de omgeving niet te laag komen.
Dit betekent in een kas: niet te dicht bij de kachel zetten. Ook moet altijd rekening gehouden
worden met het verschil in behandeling van een plant in een stenen pot of in een plastic pot. De
stenen pot is veel eerder droog en het gietschema ligt dus totaal anders dan bij gebruik van plastic
potten.
Onze Epidendrum zal het ook goed doen in een goedverwarmde serre waarin het winterzonnetje
kan doordringen en ook wel op de vensterbank van een zuidwest- of westraam en dan tussen
andere bladplanten in.
Een amateur met enige ervaring zal zonder veel moeite deze aardige soort tot bloei kunnen krijgen.
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