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Bijeenkomst van woensdag 14 oktober 2015
Op deze bijeenkomst zal Folbert Bronsema een lezing geven over “Planten vermeerdering “ en alles wat
daar bij hoort. De lezing is voor een ieder volgbaar, alles wordt op een begrijpelijke wijze uitgelegd, waar
bij we veel te weten komen wat we nog niet wisten.

Verslag bijeenkomst 9 september 2015
Onze eerste bijeenkomst na de vakantie, helaas was niet iedereen aanwezig. Maar de aanwezige hebben
zich goed vermaakt. Mede door de lezing van Ruud Nabibaks, die ons zijn vakantieverhaal over zijn
geboorteland Suriname kwam vertellen, met een aantal plaatjes van orchideeën, maar ook veel van het
land en haar historie zelf. Zoals Ruud zelf al aangaf stonden en de periode dat hij daar was niet veel
planten in bloei, maar een aantal waren aangevuld met een extra plaatje van dat de plant wel bloeide.
Het was een leuk verhaal, alleen jammer, dat het bekende groepje blijkbaar tijd nodig had om na de
vakantie toch nog onder de lezing bij te praten, wat erg storend voor de overige over kwam.
Na de lezing de gebruikelijke planten loterij en de planten bespreking van de hieronder afgebeelde planten.
De komende bijeenkomst is het hopelijk een stuk minder rumoerig achter in de zaal, zodat een ieder de
komende lezing goed kan volgen.
Herman

Plantbespreking 9 september 2015
Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:
Alex:

Masdevallia andreettaeana
Herkomst: Ecuador,
Cultuur: gematigd,

Aeranthes ramose
Herkomst: Madagascar
Cultuur: gematigd,
Yvonne:

Cymbidium aliofolium
Herkomst: Zuid-Oost Azie,
Cultuur: gematigd - gematigd koud,
Hans:

Cattleya maxima semi alba
Herkomst: Ecuador-Peru,
Cultuur: gematigd,
Tonny:

Christensonia vietnamica
Herkomst: Vietnam
Cultuur: gematigd-warm,
Herman:

Lepanthes gargoyla
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd-koud,

Dendrobium cuthbertsonii, diverse kleuren
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd-koud

Bulbophyllum frostii Summerh. 1928
Vindplaats: Vietnam, Thailand en Maleisië op 1450 m. in open
bossen hoog in de boomkronen, soms in de volle zon.
Beschrijving: Plant tot 8 cm groot, compact, kruipend,
pseudobulben tot 3 cm uit elkaar op een vertakte rhizoom.
Pseudobulben 2 cm groot, kegelvormig, olijfgroen, éénbladig. Blad
tot 6,5 cm lang, 2,5 cm breed, korte bladsteel tot ongesteeld, breed
langwerpig tot ovaal met stompe top, vlezig, leerachtig, donker
blauwgroen. Bloemtak tot 3,5 cm lang met 2-6 bloemen.
Bloem 2,5-3 cm groot, als een schoentje, ondergrondkleur gelig,
groen, roze tot roodachtig, met spikkels tot vlekken. Lip rood tot
zwartachtig paars.
Cultuur: Gematigd maar koeler in de winter (tot 10 gr C), helder
diffuus lichte, veel water tijdens de groei, tijdens de rustperiode
droger houden maar niet laten verschrompelen.

