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Cuitlauzina pendula Lex. 1825
Synoniem: Odontoglossum citrosmum Lindl.
Vindplaats;
Een orchidee uit het bergterrein van Zuid Mexico o.a. op eikenbomen
groeiend op hoogten van 500-1200 meter boven zee. Hoewel reeds een
tiental jaren eerder gevonden door de botanicus Baron von Karwinsky heeft
deze plant pas in 1843 door Lindley zijn definitieve naam gekregen.
Omschrijving:
De pseudobulben zijn eivormig, rond in doorsnee, 5 tot 8 cm hoog en dragen
twee nogal stugge leerachtige bladeren, die 30 cm lang en ± 5 cm breed
kunnen worden.
Een naar beneden gebogen bloemstengel van ca 30 cm lang vormt zich aan de afgerijpte bulben
en maakt vaak een tros van 8 tot 15 bloemen. Deze hebben een doorsnee van 4 á 5 cm, zijn wit
tot licht roze met een goudgeel honingmerk en verspreiden een zachte citroengeur.
In een koele omgeving blijven de bloemen wel 4 weken goed aan de plant. De bloeitijd zal, in het
algemeen in de maanden mei-juni vallen.
Cultuur;
Een plant voor een omgeving met een koele tot gematigde
temperatuur en op een zeer lichte plaats. Alleen de felste zon
moet worden afgeschermd.
Het kweken in opgehangen pot of houten krat, waarin een
mengsel van ¾ osmunda of dennen-schors en ¼ veenmos
op een laag potscherven is het gemakkelijkst. Iets andere
verhoudingen en/of enkele andere plantmaterialen zullen ook
goede resultaten kunnen geven.
De groeitijd valt in de zomer na de bloei.
Als de scheuten flink aan de groei zijn is een bemesting met
vloeibare meststoffen zeer effectief. Laat echter de plant
telkens goed opdrogen alvorens weer te gieten. Zijn de
jongste scheuten vrijwel volgroeid dan beperkt men het gieten
en er wordt niet meer gemest.
Nu begint een intensieve rustperiode van 4 á 5 maanden,
november tot febr./maart, waarin beslist niet gegoten mag
worden, zodat de plant als het ware "gortdroog" aan de
wortels wordt. Van belang is wel, dat de luchtvochtigheid
normaal goed is. Wil men deze Odontoglossum in bloei
krijgen dan is deze rigoureuze behandeling essentieel.
Afhankelijk van de omstandigheden kan soms om de 2 b 3
weken op het blad geneveld worden.
Zodra in het voorjaar de bloemstengel verschijnt kan
langzaam aan met water geven begonnen worden.
In een huiskamer of in een serre is deze plant onder boven omschreven groeiomstandigheden
best te kweken en tot bloei te brengen mits men maar kan zorgen voor de combinatie: behoorlijke
luchtvochtigheid en veel licht, vooral in de winterperiode.
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