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Odontoglossum constrictum Lindl. 1843
Synoniem
Oncidium constrictum (Lindl.) Beer 1854
Odontoglossum sanderianum Rchb f. 1881
Odontoglossum boddaertianum Rchb f. 1888
Vindplaats
Deze Odontoglossum komt voor in Venezuela en
Colombia, groeit daar epiphytisch in bomen die
veel licht krijgen op een hoogte tussen de 17002400 meter waar altijd een briesje staat.
Beschrijving
O. constrictum heeft glimmend groenbruine
pseudobulben welke de afmeting hebben van 4-8
cm, deze zijn langwerpig-ovaal, onderling
verbonden door korte houtachtige rhizomen.
Bulben dragen meestal 2 bladeren, lancetvormig
toegespitst (3 ½ - 28 cm), waarvan de midden nerf
aan de onderzijde scherp is.
De bloeistengel komt uit het laatste schutblad en
wordt tot 35 cm lang, is dikwijls sierlijk gebogen en
draagt 12-20 licht geurende bloemen, soms meer,
variërend in grootte van 4-7 ½ cm. Petalen
lancetvormig spits, gegolfd, geelgroen, van binnenuit bruinrood streepvormig gevlekt. De sepalen
hebben dezelfde vorm, maar zijn meer gevlekt. Lip vioolvormig met getande randen, kleur wit met
roodbruine vlekken.
Callus voorzien van 2 kielvormige obstakels. Het zuiltje is licht gebogen, roomwit van kleur, met
aan de beide uiteinden een 5 mm lang draadvormige aanhangsel.
Cultuur
Deze Odontoglossum zal het beste groeien bij een minimum temperatuur in de winternacht van
12C (overdag iets meer), en een maximum tijdens de zomerdag van 25C , liefst niet hoger. Kan
vrij licht gekweekt worden, maar dient wel altijd vochtig te staan. Tijdens de bulbvorming kan men
iets minder water geven om de bulb beter te laten rijpen en mede een prikkel te geven tot
bloemvorming, en zodoende één of zelfs twee bloeistengels te laten voortbrengen. Zelf heb ik de
plant opgepot in een plastic pot gevuld met water opnemende steenwol, waarover ik uiterst
tevreden mag zijn. Regelmatig wat bemesten in de groei periode is aan te bevelen. Opletten voor
spint.
Ik zou deze plant niet aanbevelen voor de huiskamercultuur.
Kan zomers wel in de tuin verzorgd worden.
Bloeitijd
De bloeitijd is nogal variabel. De plant kan eigenlijk elke maand van het jaar bloeien, met als
hoogtepunt de wintermaanden.
Wetenswaardigheden
Odontoglossum constrictum is voor het eerst gemeld uit La Guarya en Caracas waar ze in 1843
werd gevonden door de Belg Linden en vervolgens verscheept naar Engeland alwaar de plant in
dat zelfde jaar werd beschreven door John Lindley. In 1881 werd Odontoglossum sanderianum
beschreven door Reichenbach. Deze plant had aanzienlijk grotere bloemen dan Odontoglossum
constrictum maar bij nadere bestudering bleek dat dit toch ook
weer een Odontoglossum constrictum was die eerder is beschreven als variëteit majus door
Lindley in 1852.
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