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Renanthera imschootiana Rolfe.
Vindplaats:
In de heuvels -boven de 500 meter- in
Vietnam, Laos, Burma en Assam
(India); en vooral op open plekken In
het bos of aan de bosranden.
Omschrijving:
Een dichtbebladerde dunne "stam", die
tot een meter lengte kan uitgroeien.
De leerachtige bladeren van ± 8 cm
lengte groeien zijdelings in een vlak en
zijn 2-lobbig aan de uiteinden.
De bloemstengels kunnen 40 cm lang
worden en dragen talrijke 3 á 4 cm grote
bloemen. De dorsale sepaal en de 2
petalen hebben een gele onderkleur en
zijn met rode stippen bezaaid. De latere sepalen zijn veel groter en hebben een scharlakenrodetot oranjerode kleur en zijn aan de basis enigszins gegolfd. Het kleine lipje is rood met gele
kammen en voorzien van een kleine spoor. De bloem is stevig van structuur en blijft aan de plant
zeker een maand goed. Ook afgesneden en in
een vaas gezet zijn het sterke bloemen.
De bloeitijd valt meestal in het voorjaar.
Cultuur:
Een plant voor een gematigd klimaat en een
zeer lichte standplaats, die alleen tegen, de
felste zomerzon geschermd moet worden.
Hoewel men deze Renanthera weleens op een
varenblokje ziet opgebonden en daarop
succesvolle resultaten kan geven lijkt ons de
cultuur in een pot te prefereren, Een stenen pot,
die behalve voor 1/3 gevuld is met potscherven
daarbij uitsluitend varenwortel (osmunda) of
dennenschors (Fir-bark) bevat is beter en
gemakkelijker. De plant zet zich vast met enkele
stevige stugge wortels in de pot maar ook daar
buiten bevinden zich enkele "luchtwortels".
Bewortelde zijscheuten (stekken) bij grotere
planten kunnen zonder schade worden
afgesneden, opgepot en verder tot zelfstandige
planten uitgroeien.
Deze Renanthera heeft geen rusttijd maar moet toch in onze wintermaanden weinig water hebben.
Het gieten kan in de groeitijd - van april tot oktober - afgewisseld worden met een regelmatige gift
van vloeibare meststoffen. De toediening van opgeloste meststoffen moet altijd vlak na het gieten
gebeuren en dus altijd op reeds natte planten. Bij de eerstvolgende gieting mag dan geen mest
gebruikt worden en hierbij wordt de plant juist schoongespoeld zodat eventuele uitgekristalliseerde
zouten uit de mest weer met het gietwater uit de pot en van de plant verdwijnen.
In het algemeen zal deze Renanthera ook in een lichte serre of op de vensterbank (op het oosten
of zuidoosten) en dan tussen andere planten in gemakkelijk tot bloei te krijgen zijn.
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