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Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & M.W.Chase
Synoniem: Oncidium pusillum (L) Rchb.f.
Dit miniatuur plantje werd reeds in 1763 door Linnaeus benoemd, maar
heette toen Epidendrum pusillum. In 1815 gaf Humboldt de naam Onc.
iridifolium totdat Reichenbach in 1863 de naam herstelde in Oncidium
pusillum.
Vindplaats:
Mexico tot Brazilië, ook Trinidad en Bolivia. En in Suriname, waar deze
plantjes o.a. in grote massa's voorkomen op de dode twijgen van de
verlaten koffiestruiken; vaak in de volle zon maar ook wel in dichte
schaduwrijke bosjes.
Omschrijving:
Klein plantje, met bladeren van 3 tot 5 cm lang in
waaiervorm groeiend.
Pseudobulben ontbreken. De tere worteltjes hechten
zich het liefst aan dunne takken.
De bloemstengeltjes ontspruiten uit de "vouw" van het
blad en zijn nauwelijks langer dan de bladeren. Elke
stengel kan 3 tot 5 gele bloemen van ca 1 ½ -2 cm
doorsnee voortbrengen, die nooit tegelijk, maar na
elkaar open gaan gedurende een lange periode. Bij
goed bewortelde plantjes blijven de bloemen soms 3
weken goed en kan deze Oncidium bijna het gehele
jaar doorbloeien.
In het algemeen is er weinig bekend over de maximum
leeftijd, die orchideeën kunnen bereiken maar van
deze kleine Oncidium wordt door sommige
plantendeskundigen gezegd, dat de volwassen plant
hoogstens 5 jaar kan leven. Een geluk daarbij is dat ze
overvloedig zaad produceren zodat ze in de natuur
niet uitsterven.
Cultuur:
Een plantje voor een warm- tot warmgematigd klimaat.
Krijgt men de plantjes uit Suriname op koffietwijgen
laat ze dan hierop. Zijn ze los in uw bezit gekomen,
dan moeten ze heel voorzichtig met een fijn draadje
aan een dun takje van kurkiep, acacia of eik
opgebonden worden.
Op varenblokjes vastgemaakt blijven deze kleine
plantjes na het gieten te lang nat en rotten dan spoedig weg. In de natuur worden deze
waaiervormige plantjes in alle richtingen groeiend gevonden, maar hier, waar wij de
groeiomstandigheden nooit geheel kunnen nabootsen lijkt het beste om de waaier naar boven of in
zijdelingse richting op te binden.
De plantjes mogen nooit te lang nat blijven na het gieten. Het opgehangen takje moet na het
indopen licht uitgeschud of alleen geneveld worden, anders treed onherroepelijk rotting op. Dit
vochtig houden gaat het hele jaar door maar wel aangepast aan het weer, dus in zonnige perioden
vaker en op sombere dagen niet.
Als men de vereiste omstandigheden kan bewerken is het kweken in een kas niet speciaal nodig
maar is ook een kamerkasje of op de vensterbank tussen andere planten in geschikt.
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