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Stanhopea tigrina Batem.
Vindplaats:
Dit geslacht telt 50 soorten, die alle in tropisch Amerika voorkomen. De
Stanhopea tigrina werd in 1838 in Mexico gevonden in de regio Jalapa y
Orizaba, in de staat Vera Cruz, Morelos en Guerrero op een hoogte van
1700 en 2200 meter, waar het 's nachts tamelijk fris is. De beschrijving
vond plaats in de Botanische registers in 1839.
Omschrijving:
Dikke, eivormige pseudobulben 7 cm hoog, diep gegroefd.
Bladeren leerachtig, kort gesteeld, ellipsvormig, met veel overlangse
vouwen.
Bloemstengel ontstaat aan de basis van de pseudobulb. In tegenstelling tot de meeste andere
orchideeën, groeit hier de bloemstengel naar omlaag (zie cultuur).
Aan de betrekkelijk korte steel komen 3 tot 5 bloemen, die tot 20 cm doorsnee
kunnen bereiken en zeer grillig van vorm zijn.
De gelige petalen hebben kersrode vlekken en strepen.
De sterk geurende bloemen blijven maar 3 dagen goed en verwelken daarna zeer
snel .
De wasachtige lip bestaat uit 3 delen: bij de voet van de zuil is deze sterk uitgehold.
Het middendeel heeft 2 massieve horens. De zuil is lang en gebogen en heeft
halverwege een sterk verbreed gedeelte.
De bloei valt in de herfst en kan soms ook in november nog plaats vinden.
Cultuur:
Het is een plant voor de gematigde kas met 's nachts een temperatuur van 10°C. en 28°C. overdag.
De Stanhopea wordt altijd hangend gekweekt.
Men gebruikt meestal een houten kratje, maar mandjes van gaas met grote mazen voldoen ook goed.
Het kweken in een pot is af te raden, omdat de bloemstengel dan geen uitweg kunnen vinden.
Men gebruikt een potmengsel van 2/3 boomvaren of varenwortels en 1/3 mos. Men kan wat blokjes
turf toevoegen.
Verpotten in maart, waarbij men de plant uit het mandje haalt en de oude bulben en het oude
materiaal weghaalt. Na desinfecteren of schoonmaken van de mandjes, kunnen deze opnieuw
gebruikt worden.
Na de groei eind november geeft men de plant minder water en meer licht tot maart. Vanaf maart
geeft men een tot tweemaal per week water en 50% van het licht met een bemesting van 1 g
kunstmest per liter water, op basis van 20-20-20 eens per maand, niet in de winter.
Stanhopea is ongeschikt voor kamercultuur.
maart 1974

