Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Maxillaria paranaensis Barb.Rodr.
Synoniem.:
- Maxillaria cogniauxiana Hoehne
- Maxillaria heterophylla longifolia Hoehne
Vindplaats:
Deze plant wordt vooral gevonden in de bergstreken van de
provincie Sao Paulo (Brazilië) op hoogten van 1500-2000
meter boven zee; een koel vochtig bergklimaat met zon en
vaak mist of nevels. Dit kleine plantje is benoemd door de Belgische botanicus en systematicus Alfred Celestin Cogniaux
(1841-1916), die zeer vele Braziliaanse orchideeën beschreef
waarvan er ettelijke zijn naam dragen. Het geslacht Maxillaria
met ongeveer 300 soorten komt over een groot gebied in de
Amerikaanse tropen voor.
Omschrijving:
Deze Maxillaria behoort tot de z.g. minia-tuurtjes, een groep
hele kleine orchideetjes, waarvan er in de verzameling van
elke rechtgeaarde orchideeënliefhebber wel enkele
exemplaren te vinden zijn.
Het is een kleine epifiet, die groeit op bomen met een dikke
bast tussen allerlei mossen.
De pseu-dobulbjes zijn 3 bij 5 mm, dicht naast elkaar groeiend
op de wortelstok.
De 2 blaadjes zijn 5 tot 7 cm lang en 2 á 3 mm breed, net
als dennenaalden; donkergroen. De bloemstengeltjes
verschijnen na uitrijping van de nieuwe groei en hebben een
omhullend vliesje.
De bloemetjes zijn ½ bij 1 cm groot, licht of donkerbruin met
glimmend donker lipje. Ze geuren niet.
De bloeitijd begint in maart of wat later en duurt ongeveer 2
weken.
Cultuur:
Een plantje dat in de koele kas of op een koele plek in de
gematigde kas gekweekt kan worden.
Het gebruik van een stenen potje of opgebonden op een
acaciastam-metje met een osmunda/veenmos ondergrond
geven even goede resultaten.
Het mengsel voor potcultuur zou uitsluitend uit ½ osmunda
of mexifern en ½ veenmos kunnen bestaan.
Een plaats in de halfschaduw tussen de andere planten in de koele kas is het beste. Er moet een
frisse luchtstroom langs kunnen gaan.
In de groeitijd moeten deze kleine plantjes regelmatig gegoten en geneveld worden vooral op
warme zomerdagen; 's winters iets droger houden maar wel sproeien tegen uitdroging.
Met het geven van vloeibare meststoffen, uiteraard alleen in de zomer, moet men heel voorzichtig
zijn. De helft van de concentratie, dus ½ g/liter 2 x per maand is ruim voldoende. Het is logisch,
dat de hele kleine orchidee-tjes speciale aandacht moeten krijgen bij het kweken; ze drogen
sneller uit en de tere worteltjes zijn heel kwetsbaar bij het verplanten of bij overmatig gieten.
Als de omstandigheden in huis of in een serre gunstig zijn moet het mogelijk zijn dit soort plantjes
te kweken.
Een kamerkas met ventilatortje erin zal zeker voldoen.
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