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Epidendrum stamfordianum Bateman
Met méér dan 800 soorten behoort Epidendrum tot één van
de grootste geslachten in de orchideeënfamilie. Alle
soorten komen verspreid voor in de Amerikaanse tropen.
Vindplaats:
De E. stamfordianum komt over een zeer groot gebied voor
van Mexico tot Panama (d. w. z. alle Midden-Amerikaanse
landen) en bovendien Venezuela en Colombia in ZuidAmerika. Meestal op vrij grote hoogten in de bergbossen.
Omschrijving:
De spoelvormige pseudobulben zijn 15 tot 20 cm lang,
zelden iets hoger. Aan het boveneinde 2 tot 4 bladeren.
Het jonge blad is eerst purper gekleurd en wordt later
donkergroen. De bloemstengel, soms vertakt, van 40 tot 50 cm lengte ontstaat aan de voet
van de volwassen bulb. Het is één van de weinige Epidendrums die op deze wijze zijn
bloemtak vormt. Het zeer grote aantal bloemen geeft de plant een verrassend aanzien. De
bloemen zijn ca 2 ½ cm in doorsnee. Petalen en sepalen zijn geel tot
groengeel en min of meer roodbruin gestippeld. De lip heeft
uitgesproken 3 lobben; de zijlobben zijn wit en de middenlob geel met
enige franje. De bloemen, die welriekend zijn, blijven lang goed aan de
plant, maar ook op water in de vaas. De bloei kan zowel in late winter
als in het voorjaar plaats vinden.
Cultuur:
In een gematigde tot warme atmosfeer zal deze Epidendrum zich het
beste thuis voelen. De kweek is vrij gemakkelijk en op de vensterbank
ook zeer goed mogelijk. Het beste is potcultuur in een stenen pot met
een grondmengsel van ¾ varenwortel en ¼ veenmos of dennenbast
en veenmos in dezelfde verhouding. De plant verlangt vrij veel vocht en ook bemesting
tijdens de groei vanaf de zomer tot aan oktober/november. Daarna steeds minder en
gedurende de winter zeer matig gieten zodat de nieuwe scheuten behoorlijk kunnen afrijpen.
Een belangrijk punt is dat men de plant in de winter (na november) zoveel mogelijk licht
geeft. Dit stimuleert de groei van de bloemstengel aan de voet van de volwassen bulb. Bij
teveel schaduw kan men geen bloemstengel verwachten.
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