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Rossioglossum ampliatum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
Synoniem: Oncidium ampliatum Lindl.
Vindplaats:
De Midden-Amerikaanse staten Guatemala tot en met Panama. Bovendien
Venezuela, Colombia, Equador en het
noorden van Peru. Ook op het eiland
Trinidad voor de kust van Venezuela. Ze
groeien daar in het heuvelland tussen 150
en 350 meter boven zee.
Omschrijving:
De dichtopeen groeiende pseudobulben
zijn bijna rond, sterk afgeplat en overlangs
gegroefd en meestal bezaaid met
paarsbruine vlekjes. Ze kunnen 6 tot 10
cm hoog worden en dragen 2 leerachtige
bladeren van ca. 30 cm lang en 7½ cm breed.
De soms vertakte bloemstengel kan een meter lang worden en draagt vele bloemetjes van 2½ 3½ cm doorsnede; nogal variabel in grootte dus. Ze zijn kanariegeel en aan de basis van petalen
en sepalen rood gespikkeld. De petalen zijn veel groter dan de sepalen. De grote lip is breder dan
lang en in het midden ingesneden.
De bloeitijd valt in het voorjaar, maar dit kan nogal eens verschillen bij diverse exemplaren; het is
vaak afhankelijk van het land van herkomst.
Cultuur:
Een plant voor een gematigd- tot warmgematigd klimaat op een plaats,
waar in de zomer iets geschermd moet worden op de zonnigste
middagen.
Bij potcultuur moet een naar verhouding kleine stenen pot gebruikt
worden. Bij het gebruik van plastic potten dient men het gieten hieraan
aan te passen.
Belangrijk is bij deze Oncidium en bij nog een aantal zg. "lastige"
soortgenoten, dat men het potmateriaal aan de droge kant moet
houden, zeker in de periode buiten de groei dus bij ons de winter.
Vandaar de kleine stenen pot, die eerder opdroogt dan het
plantmateriaal in plastic.
Als potmengsel voldoet 4/5 deel varenwortel of dennenschors met een
beetje (1/5) veenmos erbij heel goed.
Vele amateurs zetten deze plant op een mexifern blokje. Dit geeft ook
goede resultaten met minder kansen op moeilijkheden. Eén van die
moeilijkheden water tussen de kleine blaadjes krijgt en dit niet tijdig
vóór de avond is verdampt. Krijgt men per ongeluk toch water op de
jonge blaadjes dan is het raadzaam de gehele plant ondersteboven te houden en de druppels eruit
te schudden, 's Ochtends gieten op zonnige dagen voorkomt alle moeilijkheden op dit gebied. Zijn
de scheuten groter en goed beworteld dan is de kans op rotting al heel klein geworden.
Een lichte bemesting in de groeiperiode geeft vaak goede resultaten.
Als de plant in een pot gekweekt wordt, is verpotten om de 2 jaar wel geboden. Dit moet dan na de
bloeitijd gebeuren. Op blokjes gekweekt kan deze Oncidium vele jaren achtereen gedijen en tot
een grote plant uitgroeien.
Het splitsen van planten in stukken van 3 á 4 bulben of nog minder geeft meestal teleurstellingen.
Met minimaal 5 achter-bulben in de periode na de bloei is deze handeling het minst schadelijk.
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Met de nodige zorg kan O. ampliatum een goede kamer- en sêrreplant zijn -mede door het feit dat
hij betrekkelijk "droog" gekweekt moet worden, maar wel met een goede luchtvochtigheid.
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