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Pecteilis susannae (L.) Raf.
(syn; Habenaria susannae ofwel Platanthera susannae)
Vindplaats:
Voornamelijk aan bosranden en open plekken in het bos op humusrijke
plaatsen; niet in de volle zon. Een bijzonder groot verspreidingsgebied,
dat zich uitstrekt over het vaste land van Azië (van India tot en met Zuid
China). Verder de gehele Indische Archipel, soms tot op vrij grote
hoogten boven zee.
Het eerste werd deze plant in de 17 eeuw gevonden door Rumphius, de
blinde ziener van Ambon. Hij noemde de plant naar zijn vrouw Susanna
en beschreef deze in zijn beroemde boek "Herbarium Amboinense".
Omschrijving:
Een terrestrische plant met een 5-9 cm grote knol van onregelmatige vorm.
De bebladerde stengel kan tot l meter hoog worden. Aan het onderste deel van de stengel zijn de
heldergroene bladeren ca 12 cm lang en 5 cm breed. Hoger aan de stengel zijn ze kleiner, smal en
puntig.
Aan de top verschijnen bij grote gezonde planten soms meer dan 8 bloemen met een doorsnee
van ca. 7 cm. Ze zijn welriekend, roomkleurig tot heel lichtgroen wit. De 3-lobbige lip is het meest
opvallend door de 2 naar weerszijden uitgespreide sterk gefranjerde zijlobben. Bovendien loopt de
basis van de lip aan de achterzijde uit in een ca 12 cm lange spoor waarin aan
de onderkant een hoeveelheid nectar zichtbaar is. De bloem blijft maar een
dag of 5 mooi, krijgt dan bruine randjes en verwelkt spoedig.
Cultuur:
Indien men de knollen op tijd ontvangt is de cultuur niet moeilijk.
Daarbij zijn 2 factoren belangrijk: ten eerste moeten de knollen voor half april
kunnen worden opgepot. Bovendien moeten zij absoluut onbeschadigd zijn.
Knollen met de geringste beschadiging rotten spoedig weg. Zij zijn erg
kwetsbaar. Bij import lette men hierop !!
Te laat geplante knollen (mei of juni) zijn tijdens het transport al enigszins
uitgelopen; ze geven meestal teleurstelling.
Het oppotten geschiedt in een 14 cm pot, in een mengsel van gelijke delen
veenmos, beukenblad en bladaarde. Hierdoor heen mengt men nog een
behoorlijke hoeveelheid koemest. De knol komt op een diepte van ca 3 cm in dit doorlatende
mengsel te zitten met het groeipuntje naar boven. Gedurende de zomer vormt zich een soort rozet
van + 10 cm hoogte.
Van april tot ongeveer augustus wordt het mengsel normaal goed vochtig gehouden. Dan begint
de plant ineens snel omhoog te groeien tot zich de grote groene knoppen ontwikkelen. Bij het
opengaan van de bloemen in september verdwijnt de groene kleur. Als de bloemen na ca. een
week uitgebloeid zijn blijft de plant nog enkele maanden groen en sterft dan vrij snel bovengronds
af.
In deze periode vormt zich in de grond de nieuwe knol naast de oude.
Het is begrijpelijk, dat het gieten bij het geel worden van het blad (okt./nov.) vrijwel geheel moet
worden gestopt. De pot moet men wegzetten en heel licht vochtig houden. Eind maart/begin april
wordt de knol in vers mengsel opgepot en in een warm tot gematigd klimaat gebracht met veel
licht.
Op voorwaarde dat de knol -in het vroege voorjaar opgepot kan worden zal het kweken in huis of
in een serre zeker tot de mogelijkheden behoren.
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