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Bulbophyllum hirtum Ldl.
Naam:
Deze Aziatische soort behoort thans tot het grote
geslacht Bulbophyllum maar zal waarschijnlijk
hiervan, met enige andere soorten, moeten worden
afgescheiden naar een ander geslacht op grond van
bepaalde kenmerken van plant en bloem. De
moeilijkheid schijnt hierbij te zijn de grote variabiliteit
van de soorten onderling. Pogingen in het verleden
zijn reeds mislukt; bijvoorbeeld bij de geslachten
Cirrhopetalum en Megaclinium.
Vindplaats:
Een epifiet uit het hooggebergte van India in de
staten Nepal, Sikkim en Boetan op de hellingen van
het Himalayagebergte en in Assam in de Khasia Hills
op hoogten van 1000 tot 2000 meter boven zee.
Omschrijving:
Pseudobulben eivormig tot 4 cm hoog, zijdelings
enigszins afgeplat, op enige afstand van elkaar op de
vrij korte wortelstok (rhizoom).
De bulben hebben 2 lichtgroene lancetvormige
bladeren tot 15 cm lang, die na elk seizoen afvallen.
Het blad is zacht en dun en ruikt bij kneuzing sterk
naar cumarine (een welriekende geurstof).
De zeer dunne bloemstengel ontspruit aan de basis
van de bulb, kan 25 cm lang worden en vormt aan het einde een hangende aar met zeer
welriekende witte bloemetjes. De sepalen zijn dorsaal sterk
behaard en 8 mm lang. De petalen zijn ongeveer even lang
en aan de randen gewimperd. De veel kleinere lip is vlezig
en aan de voet en de top sterk terug-gebogen, zodanig dat
de lip van opzij gezien halfcirkelvormig is. De randen zijn
ook gewimperd. Het zuiltje is wit met 2 kleine puntjes.
De bloeitijd valt meestal in de maanden april /mei.
Cultuur:
Een plant voor de gematigde kas op een lichte plaats waar
voor voldoende luchtcirculatie gezorgd kan worden.
Men moet het frisse luchtige bergklimaat proberen na te
bootsen met een ventilatortje en de relatieve
vochtigheidsgraad op een hoog peil zien te houden.
De kleine plantjes groeien uitstekend op een Dicksoniavarenblokje.
In de groeitijd, die enkele weken na de bloei, dus mei/juni
begint kan met regelmatige tussenpozen gegoten worden,
zodanig dat de plant steeds vochtig aanvoelt.
B. hirtum heeft met nog enige verwante soorten, een voor een Bulbophyllum wat wonderlijke
groeiwïjze; zodra de bulben volgroeid zijn worden de bladeren geel en vallen af.
Tegelijkertijd wordt de bloemstengel gevormd.
In de rusttijd is de plant dus geheel kaal. Deze periode duurt niet lang want na enkele weken
verweer de nieuwe spruiten. Met de nodige zorg en ervaring zeker een plantte huiskamer of serre.
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