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Gongora quinquenervis R&P.
Vindplaats;
In de Zuid Amerikaanse staten Colombia, Equador, Venezuela, het eiland
Trinidad en de Guyana's, dus ook Suriname.
Omschrijving;
Pseudobulben tot 7½ cm hoog, sterk gegroefd, elk met 2 lichtgroene,
duidelijk generfde bladeren van ca. 40 cm lang en 10 cm breed. De bulben
worden aan de basis omgeven door 2 d 3 vliezige scheden, die al spoedig verdorren nadat ze
volgroeid zijn. De roodbruine bloemstengel ontspruit in de na-zomer aan de voet van de rijpe bulb;
groeit eerst schuin omhoog en buigt zich later om en komt tenslotte verticaal omlaag te hangen. Bij
gezonde grote planten kunnen soms 3 á 4 bloemstengels aan l bulb komen, niet tegelijk, maar
meestal in verloop van één of twee maanden. Sommige stengels hebben een lengte van 60 tot 75
cm en kunnen dan ruim 40 bloemen dragen. De welriekende bloemen hebben een gele grondkleur
waarop vele rode- tot roodbruine stippels en strepen. De vorm wijkt in sterke mate af van de
gangbare bloemvormen en heeft iets van een insect. De
bloeitijd valt meestal in de maanden augustus en
september en duurt per stengel een week tot 10 dagen.
Cultuur:
Een plant voor de warme kas op een lichte plaats met
minstens 75% zon in de zomer. Door zijn hangende
bloeiwijze moet de pot of het houten kratje, waarin de
plant is opgepot, opgehangen worden. Het potmateriaal
kan bestaan uit 3/4 varenwortel, waardoor heen 1/4 deel
veenmos/beukenblad-mengsel is gewerkt. Dit is
veerkrachtig en luchtig en behoorlijk doorlatend. De plant
moet hier stevig in worden opgepot en kan heel lang met
dit mengsel toe, totdat na 3 á 4 jaar de bulben over de
rand zouden gaan groeien. Dan is, in het voorjaar,
splitsing (scheuren met behulp van een schaar) en
verversing van het potmateriaal noodzakelijk. Dit type
Gongora heeft in de groeitijd (zomer) wekelijks water
nodig en kan afwisselend ook goed vloeibare meststoffen
verdragen. Na de bloei en ook gedurende de winter moet
de plant heel licht vochtig gehouden worden maar mag
niet geheel uitdrogen, totdat in het voorjaar de nieuwe
scheuten weer verschijnen. Zolang de jonge uitlopers zelf
nog onvoldoende wortels hebben gevormd- de scheut is
dan ca. 10 cm hoog- moet zeer voorzichtig met het gieten worden begonnen. Ze zijn dan nog heel
gevoelig voor water; er mag dan nog geen gietwater tussen de tere nog opgevouwen blaadjes
stagneren. Dit zou al spoedig tot rotting aanleiding geven. Voor kamerkweek of serre lijkt ons deze
soort te veel problemen te geven.
november 1976

