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Euchile mariae (Ames) Withner
Synoniemen:
- Encyclia mariae (Ames) Schltr.
- Epidendrum mariae Ames
Vindplaats:
Pas in juni 1935 werden de eerste
exemplaren van deze planten gevonden
door een Zweedse botanicus in het
noordwesten van Mexico.Later werden,
in1937, in een ander gedeelte van Mexico
nog meer planten gevonden en het zelfde
jaar door Prof.Oakes Ames beschreven.
Het is een plant, die in weinig streken en
dan nog zeer plaatselijk veel voorkomt en
dus in het algemeen schaars is in het land
van herkomst. Ze groeien altijd op enige
hoogte boven zeeniveau.
Omschrijving:
Pseudobulben dicht opeen, langgerekt
uivormig, grijs groen van kleur, tot ong. 4
cm hoogte dragen meestal 2
lichtgrijsgroene bladeren. De bloemstengel groeit tussen de bladeren uit aan de bovenkant van de
bulb; is soms tot 15cm lang met 2 á 4 bloemen.
Petalen en sepalen zijn appelgroen, soms olijfgroen. Lip trompetvormig, naar verhouding heel
groot, wit met nogal gegolfde randen. In de keel een langgerekte groene vlek.
De bloem blijft lang goeden is zeer decoratief.
Cultuur:
Een plant uit het gematigde klimaat, een langzame groeier, die niet zo
gemakkelijk is als de
meeste andere Epidendrums; hij moet het echt naar zijn zin hebben. Alle
factoren: temp.,licht, vocht, plantmateriaal moet optimaal zijn om een goed
resultaat te krijgen.Zeer nadelig is bijv. als de plant te lang nat blijft, ondanks
dat deze in ware regengebieden voorkomt in het land van herkomst. Het snel
wegrotten van de wortels kan men voorkomen door gebruik te maken van
een stammetje of een stuk schors waarop de plant wordt geweekt. Dit komt
het meest overeen met de natuurlijke situatie.
Eiken of iepen of acaciahout en wat de schors betreft: kurkschors of
populierenschors gaan ook jaren mee. Men moet bij het gieten er voor zorgen dat de plant volledig
is opgedroogd alvorens weer gegoten wordt.
Overdag broesen (met de nevelspuitsproeien)op de bladeren is heel bevorderlijk. Wil men toch in
een pot of mandje kweken dan moet een heel luchtig mengsel gekozen worden: van dennenbast
of varenwortel en veenmos in de verhouding 4:1 .
Oppottijd is hetvoorjaar, s'Winters wordt zeer matig gegoten en in de groeitijd, mei/sept., zijn de
planten ook heel dankbaar voor bemesting, alleen dan als er voldoende wortels aanwezig zijn.De
bloei is bijzonder mooien zelfs kleine bulben kunnen reeds een bloemtakje geven.
Voor de kamer, als vensterbankplant, zal deze soort te veelproblemen geven om plezier van te
hebben.
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