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Eulophia guineensis Ldl.
Vindplaats:
Op licht beschaduwde plaatsen in de humusrijke bodem van de bossen in
Tropisch West-Afrika; d.w.z. vanaf Guinea tot Uganda, dus ook in Ghana,
Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo en Zaire.
Omschrijving:
Een terrestrische plant met ca 5 cm hoge, ei-vormige pseudobulben, die zeer
dicht opeen groeien. Elke bulb draagt 2 á 3 bladeren van 40 tot 50 cm lang
en ± 8 cm breed.
De bloemstengel ontspruit in het late voorjaar aan de voet van de bladerloze
afgerijpte bulb van het vorige jaar.
Ongeveer tegelijkertijd of enige weken later ontwikkeld zich de nieuwe scheut ook aan deze bulb.
Als de bloemstengel, in de zomer, zijn maximale lengte heeft bereikt dan is de scheut ongeveer 10
cm hoog. Tijdens de bloei groeit de scheut heel langzaam verder. De 10 á 15 lichtwelriekende
bloemen zijn ca 5 cm hoog. De omhooggroeiende petalen en
sepalen zijn donker groenpaars gekleurd en vaak iets gebogen.
De grote middenlob van de lip is roze met een witte keel. In het
midden zijn enkele donkerrose strepen. De zijlobben zijn wit-tot
lichtroze. De bloei verloopt van onderen af. Als de bloemen zich
aan de top van de stengel hebben geopend zijn enkele van de
onderste bloemen reeds verwelkt; toch duurt de bloei ruim 6
weken. Hierna groeit de scheut verder totdat tegen de winter de
bladeren geel worden en tenslotte afvallen.
Cultuur:
Een plant voor de warme kas op een plaats met 25% schaduw.
De kweekwijze lijkt veel op die van de bekende bladverliezende
Calanthe's (bijv. C. vestita). Jaarlijks in het voorjaar oppotten in
een stenen pot waarin een mengsel van 1/3 varenwortel (of
dennenschors), 1/3 veenmos en 1/3 verteerd beukenblad. Als
aan dit mengsel wat verteerde stalmest of gedroogde koemest
wordt toegevoegd kan men zeer forse planten verwachten.
Zodra na de winterse rustperiode de nieuwe scheut en/of
bloemstengel aan de voet van de bulb van vorig jaar verschijnt
begint men, eerst heel voorzichtig, te gieten.
In de volle groei van de scheut kan de plant normaal 1 x per
week gegoten worden.
Tegen de late herfst of winter als het blad geel wordt en afvalt
moet een volledige rusttijd worden aangehouden totdat men de
bulben in het voorjaar weer in vers materiaal gaat oppotten. Het is niet zo, dat men de bulben
zoals bij Calanthe's van de wortel-stok kan afbreken en dan afzonderlijk weer oppotten. Bij
Eulophia moeten 4 á 5 bulben aaneen een plant vormen.
Voor zover bekend zal de kweek van deze Eulophia's uit de warmste streken van Westafrika
afkomstig, waarschijnlijk op de vensterbank teleurstelling geven.
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