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Bijeenkomst van woensdag 11 mei 2016

Op deze bijeenkomst zal Maurice Casteleijn een lezing geven over het geslacht Dendrobium, waarbij diverse
groepen binnen dit geslacht aan de orde komen.

Verslag bijeenkomst 13 april 2016
Op deze bijeenkomst verwelkomen we onze verlate spreker, Paul Noben met een lezing over Yunnan.
Ondanks het feit dat het te vroeg was om veel orchideeën in bloei te zien, stonden er toch al een groot
aantal in bloei en in knop, zowel terrestrische als epifyten. en aantal gebieden was in de tijd dat Paul daar
was geweest nog bijna niet bezocht door mensen van buiten China. Een zeer uitgestrekt landschap hoog in
de bergen met elke streek haar eigen cultuur en veel is ook terug te zien van het verboden boeddhisme,
Yunnan ligt niet ver van Tibet.
Na de lezing eerste de loterij en gevolgd door een planten bespreking, met wederom een aantal niet
alledaagse planten
Herman

Plantbespreking 13 april 2016
Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:
Yvonne:

Cymbidium donker paars
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd/koud

Cymbidium groen
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd/warm,

Sedirea japonica x Vandopsis parishii
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd

Phalaenopsis gigantea x mannii "Zartbitter"
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm

Cattleya schroederae
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud

Phalaenopsis Anna-Larati Soekaradi
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-warm
Hans:

Cattleya intermedia Orlata
Herkomst: Brazilië
Cultuur: gematigd

Cattleya schroederae
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud
Margreet:

Dendrobium jenkinsii
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud,

Cleisostoma crochettii
Herkomst: Thailand
Cultuur: gematigd

Microterangis (Chamaeangis) hildebrandtii
Herkomst: Africa
Cultuur: gematigd

Dendrobium loddigesii
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud

Dendrobium nobile
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd-koud

Masdevallia hybride
Herkomst: hybride
Cultuur: gematigd-koud
Bert:

Bulbophyllum falcatum
Herkomst: Africa
Cultuur: gematigd-warm

Cypripedium formosanum
Herkomst: Taiwan
Cultuur: kan buiten het gehele jaar, in de winter afdekken
Thei:

Dendrobium harveyanum
Herkomst: Z.O. Azië
Cultuur: gematigd

Dendrobium victoria-reginae
Herkomst: Phillipijnen
Cultuur: gematigd-koud

Dendrobium limpidum
Herkomst: New Guinea
Cultuur: gematigd/koud

Pleurothallis viduata
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd/koud

Lycaste xytriophora
Herkomst: M-Z Amerika
Cultuur: gematigd
Patrick:

Odontoglossum nevadense
Herkomst: Colombia
Cultuur: gematigd-koud

Chelonistele specie?
Herkomst: Borneo
Cultuur: warm

Acronia gargantua
Herkomst: Ecuador
Cultuur: gematigd

Colax jugosus
Herkomst: Brazilië
Cultuur: gematigd-koud, pas op met vocht op het blad

Dendrobium trantuanii
Herkomst: Vietnam
Cultuur: gematigd

Lepanthes caprimulgus
Herkomst: Ecuador - Peru
Cultuur: gematigd/koud

Cymbidiella rhodochila
Herkomst: Madagascar
Cultuur: warm

Microterangis hildebrandtii (Reichenbach.f.) Senghas 1985
(Syn.: Chamaeangis hildebrandtii)
Deze plant is in 1878 vernoemd naar de Duitse verzamelaar J.M. Hildebrandt om hem te eren voor zijn
werk.
Vindplaats: De Comoren, als epifyt in vochtige bossen.
Omschrijving: Kleine plant met korte stam en fijne wortels, meerdere bladeren kort opeen. Blad 5-15 cm
lang, 1,5-4cm breed, tongvormig met ongelijke tweelobbige top. Bloemstelen hangend, 10-20 cm lang met
vele, dicht opeenstaande bloempjes. Bloem geurend, zeer klein, stervormig, doorsnede 4-6 mm., geeloranje tot oranjebruin. Lip gelijk van vorm, grootte en kleur als sepalen en petalen. Spoor 4-6 mm. lang,
dun, knotsvormig.
Cultuur: Beter opgebonden dan in pot. Gematigd tot warm in halfschaduw tot schaduw. Regelmatig gehele
jaar door water geven of nevelen. Zorg voor goede luchtbeweging want de bladeren zijn gevoelig voor
water.

