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Euchile citrina (Lex.) Withner
Synoniemen:
- Encyclia citrina Rchb.f.
- Cattleya citrina Ldl.

Enkele jaren geleden werd deze plant, die ruim 130 jaren
onder de naam Cattleya citrina bekend is, overgebracht
naar het geslacht Encyclia door de Int. Commission on
Classification, Nomenclature and Registration. Een naam,
die echter zo ingeburgerd is zal zich nog wel jaren in
boeken en catalogi handhaven. In 2003 heeft deze plant
de nieuwe naam Euchile citrine gekregen.
Vindplaats:
Mexico en wel voornamelijk in eikenbomen op
hoogvlakten en berghellingen tot hoogten van 2000 of
soms 2500 meter boven zee. Reeds in 1838 werden
door de Royal Horticultural Society enkele exemplaren in Europa ingevoerd en
tot bloei gebracht.
Omschrijving:
In de natuur meestal een hangende plant, met eivormige
pseudobul-ben, die twee grijsgroene bladeren dragen, ong.
2 cm breed en 20 cm lang. De bloemstengel aan de top van
de bulb (eindstandig) met vrijwel altijd maar 1 bloem, helder
geel, ca. 8 cm doorsnee, wel riekend (citroenlucht) maar
nooit geheel geopend. De bloem blijft lange tijd goed. Lip
groot met een smalle franje aan de rand. De bloei strekt zich
uit over de gehele winter en kan soms al in de herftst
beginnen.
Cultuur:
De meest praktische kweekwijze is de plant op een blokje, kurkschors of
stammetje te binden met zeer weinig materiaal erbij (mos en varenwortel), in
een koele tot koelgematigde omgeving. Zeer veel licht in de groeitijd en tegen
de herfst bij het begin van de rustperiode ca. 15 gr. C aanhouden. Ze kunnen
zeer koude nachten verdragen. Aan het einde van de rustperiode zal men de
bloemstengel zien verschijnen en dit is het teken dat heel licht gie -ten of
nevelen weer gewenst is.
Na de bloei, die bij sommige planten pas tegen het voorjaar ein-digt, komt de
nieuwe scheut, die zeer veel gietwater en op zijn tijd vloeibare bemesting moet
hebben zodra de wortelgroei doorzet. In de rustperiode moet de plant ook echt
met rust gelaten en hoogs-tens zo nu en dan licht met de nevelsproeier
bewerkt worden.
Kamercultuur zal wel te moeilijk blijken. Voor wie de juiste plaats weet te
vinden in een koele vorstvrije lichte logeer- of badkamer kan nog weleens
succes hebben.
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