Angraecum cultriforme (Summerhayes)
Etymologie :
Maleisische : “angurek” epifytische orchidee
Latijn : “cultriforme” = mesvormig, waarschijnlijk verwijzend naar de vorm van het blad.
Beschrijving :
Het is een klein, epifytisch plantje met 25cm lange, slanke stengels, 2-3mm in doorsnede.
De blaadjes zijn lateraal samengedrukt, 50-60mm lang en 5-8mm breed, plat, lijn- tot
riemvormig, zwaardvormig in doorsnede; het uiteinde is onregelmatig en heeft twee punten.
Ze zijn dofgroen, bij het ouder worden krijgen ze een bronzen zweem. De 3-4cm lange
bloeistengel ontspringt tegenover een blad en draagt 1-4 bloemen. De bloemsteel is slank,
de schutbladen zijn papierachtig, 3mm lang. De bloemen hebben een rozig-beige kleur. De
sepalen zijn gelijkvormig, ietwat teruggeslagen, lansvormig en puntig, 6,510mm lang en
2,5-3mm breed. De petalen zijn zoals de sepalen. De lip is smal eivormig, puntig en hol, de
randen zijn teruggeplooid, 7mm lang en 3mm breed. Het spoor, 14-25mm lang, is
knotsvormig en kokervormig aan de ingang. De bloemen verspreiden een zacht parfum.
Bloeitijd:
In Zuid Afrika bloeit deze soort van oktober tot april, in de rest van zuidelijk Afrika van
januari tot april.
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Verspreiding:
Ze komt zeer verspreid voor in geheel tropisch Afrika via Nigeria, Kenia en Mozambique tot
in Zuid Afrika (Transvaal, Natal, Kaapprovincie). In Noord-Malawi kunnen we ze onder
andere vinden voor het Chitipa District: de Misuku Hills, het Mughese oerwoud; in het Nyika
Nationaal Park, in de overblijvende bossen; in Noord Viphya, in het Uzumara oerwoud; in
Zuid Viphya, nabij Vizu; in het Kawandama oerwoud en het Nthungwa oerwoud. In CentraalMalawi vinden we ze in het Dedza District: Chongoni Bergen; in het Ntcheu District: in
Chirobwe, Mvai, Dzonze, Chimbia en Nsambi Village.
In Zuid-Malawi vinden we haar in het Mwanza District: in het Thambani bos; in de Zomba
Bergen, de Chiradzulu Bergen; in het Blantyre District: in Ndirande; Soche Bergen; in het
Thyolo District: in Bvumbwe; Mpeni Estate; Thyolo en Mulanje Bergen en op het Lichenya
plateau.
Habitat :
Het is een epifyt die meestal voorkomt in vochtige, groenblijvende bossen en ook in de
duinbossen op lagere hoogten. Zij groeit op lagere takken en twijgen, liefst zo dicht mogelijk
bij de rivier op 350-650m hoogte.
Cultuurvoorwaarden:
Om ze goed te kunnen kweken, monteert men ze best op een blokje varenwortel, kurk of op
een dikker stammetje. Indien men toch wil of door omstandigheden toch moet kweken in
een recipient, gebruik dan eerder een mandje dan een gesloten pot. Vul dit mandje met 3
delen dennenschors, 1 deel sphagnum, 1 deel gemalen, gedroogd afgevallen beukenblad, 1
deel houtskool en 1 deel perliet. De laagste wintertemperatuur moet tussen 12-15°C liggen.
Ze verlangen een beschaduwde plaats met een hoge luchtvochtigheid en een goede
ventilatie. Tijdens de groeiperiode mag ze rijkelijk besproeid worden met een regelmatige
kleine mestgift. Tussen de sproeibeurten in, moet men de wortels de tijd geven om to
kunnen opdrogen. Deze soort verlangt een drogere rustperiode. Maar men moet ze het
gehele jaar door blijven sproeien en in de rustperiode licht vochtig houden.
Geschiedenis:
Deze soort werd in 1953 voor het eerst beschreven door V. Summerhayes In het "Kew
Bulletin". Als voorbeeld diende een plantje dat door Helen Faulkner bij Handeni in het
noordoosten van Tanzania verzameld werd en door haar verder opgekweekt werd.
Variëteiten & vormen:
De enige afwijkingen die men heeft kunnen vaststellen voor deze soort zijn kleurverschillen
en verschillen in bloemgrootte. De soorten die in Zuid Afrika voorkomen, hebben een korter
spoor (14-15mm), de andere hebben een spoor van 20-25mm. Ook de bloempjes zijn
kleiner dan diegenen die in Oost Afrika gevonden zijn. Deze verschillen zijn echter niet van
aard om hier een aparte soort of zelfs variëteit van te maken.
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