Paphiopedilum papuanum in het vijfsterren Paphiopedilum-hotel.
De P. papuanum komt van N. Guinea. Papua is de naam die de inboorlingen gebruiken voor
N. Guinea. Volgens Dr. G.J.Braem is P. papuanum ontdekt door Kloss, een collector van de
Wollaston expeditie in Nieuw Guinea rond de jaren 1913. De gedroogde ontdekte planten
werden naar Ridley gezonden, die deze specimens classificeerde. In die collectie vond Ridley
een Paphiopedilum, die hij papuanum noemde. Levende planten werden ook naar Europa,
nml. Engeland gebracht. Ze werden geleverd aan Rothschild een van de sponsors van de
expeditie. De eerste P. papuanum bloeide in een van zijn serres in de zomer van 1915. In
1967 is de plant herontdekt door Zieck, in het Arfak gebergte. Schoser, die de ware identiteit
van de plant niet herkende, beschreef hem als een nieuwe species. Hij kreeg de naam P.
zieckianum. Vandaar dat er heden ten dage nog een aantal planten bij de liefhebbers staan
met de naam zieckianum.

P. papuanum, typische houding.

Wat ons de mannen (vrouwen) met de groene vingers het meest interesseert is, hoe
behandel ik die plant. Bij mij groeit de plant goed, tot zeer goed. Dr. Braem heeft in zijn
boek: The Genus Paphiopedilum ”Natural history and cultivation” volume 2 goede info wat
betreft klimaat. Over boeken gesproken, of indien u wil, internet a.u.b. beste mensen.
Informeer u, lees, lees, lees. U kunt nooit genoeg informatie hebben. Een mooie plant
verliezen door gebrek aan kennis, da’s toch jammer. Om maar niet te spreken over de
koopprijs. Maar goed, ter zake. Regenval: de maand met de minste regenval is mei, met
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114L. loopt op met als natste maand september met 335L. Hier kunnen wij dus concluderen
nat tot zeer nat gans het jaar. De temperatuur: april en mei zijn de warmste maanden met
als max. 25.6°C. De minimum temperatuur: laagste temperaturen zijn in de maanden juli en
augustus met 17.3°C. Over gans het jaar is het gemiddeld verschil in temperatuur tussen dag
en nacht 6° tot 7°C. De luchtvochtigheid is logischer wijze gans het jaar tussen de 84 tot 87%.
Wat de licht behoefte betreft schaduw tot zware schaduw. Ik herhaal nogmaals, zorg dat je
een luchtig mengsel hebt voor die plant, want hij moet veel water krijgen! Persoonlijk heb ik
een zwak momentje als ik naar een Paphio uit de violascens groep kijk. In die groep zitten de
volgende species:
P. violascens.
P. bougainvilleanum
P. papuanum
P. wentworthianum

P. papuanum, zicht op de polinia

Momenteel heb ik de P. papuanum en de P. violascens in mijn bezit die het beiden zeer goed
doen. In feite zijn het gemakkelijke groeiers, als je maar weet hoe je ze moet aanpakken.
Groetjes vanuit mijn hotelletje, de hotelmanager, Roland Schollaert
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P. papuanum, staminodium frontaal gezien

P. papuanum. Schoen en vlag buigen voorover.

Tekst : Roland Schollaert, foto’s : Alma Compernolle
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