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Oncidium ornithorhynchum Kunth
Vindplaats:
Deze plant werd reeds in het begin van de 19e eeuw door Humboldt en Bonpland in Zuid-Mexico
in de bergen gevonden. Later ook op grote hoogten in Guatemala, San Salvador, Costa Rica en
Panama.
De Ca. 400 Oncidiumsoorten komen over zo'n groot gebied voor en groeien op allerlei hoogten en
onder zo veel verschillende omstandigheden, dat één cultuurbeschrijving die voor het gehele
geslacht zou gelden niet mogelijk is.
Omschrijving:
Pseudobulben, ovaal met scherpe randen, dicht opeen, tot ca. 10 cm hoog, licht grijsgroen van
kleur, aan de voet omgeven door 2 a 3 lange smalle lichtgroene bladeren van 15 - 20 cm lengte en
2 bladeren op de top van de bulb, die soms tot 30 cm lang kunnen worden.
Zeer veel dunne wortels.
Bloemstengels van onder uit de bulb, 2 of meer, zeer dun, groeien in de nazomer maandenlang
totdat zij zich tenslotte vertakken. De bloeitijd ligt meestal tussen oktober- januari. Bloemen klein (±
2 cm), helder lichtpaars soms donker-rose met in het hart een gele kam, zeer welriekend,
langbloeiend.
Het zuiltje lijkt wat op een vogelkopje met een snavel, vandaar de naam.
Cultuur:
Onc. ornithorhynchum kan zowel in een pot als op een varenblokje worden gekweekt. In een pot
met een mengsel van 3/4 osmunda en 1/4 sphagnum (eventueel met wat fijngesneden beukenblad
erdoor).
Zorg voor een doorlatend mengsel. Op een blokje zal de plant, wegens snellere uitdroging vaker
gegoten moeten worden. De potgrond mag bij dit soort met zulke fijne wortels nooit geheel
gortdroog worden.
In de periode van rust, na de bloei, moet in elk geval heel licht worden gegoten. Belangrijk is geen
water in de jonge scheut te gieten, als deze in het voorjaar nog klein is; hiermee zou snel rotting
kunnen ontstaan. Zodra de nieuwe scheut goed beworteld is, kan de plant veel water en ook zo nu
en dan bemesting verdragen. De plant kan zeer veel licht hebben, maar mag niet in de voIle zon.
Een koele, lichte en frisse omgeving geeft de beste resultaten. Ook als kamerplant, het beste op
het oosten, kan deze Oncidium gekweekt worden. lndien er CV is dan wel met de bekende schotel
met grind en wat water onder de pot. Anders is een vorstvrije Iogeerkamer of badkamer ook heel
geschikt om de plant groot te krijgen en dan bij de bloei naar de huiskamer te verplaatsen.
Kortom een plant voor veel licht in een koele omgeving.
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