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Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Oncidium schroederianum (O'Brien) Garay & Stacy
Synoniemen:
Miltonioides confusa (Garay) Brieger & Lückel
Miltonioides schroederiana (O'Brien) Lückel
Odontoglossum confusum Garay
Odontoglossum schroederianurn Rchb,f,
Miltonia schroederiana O'Brien

Kweekruimte: Gematigd - koel.
Verspreiding: Costa Rica (Cordillera Central, Cord. Volcanica en Cord. Talamanca). Groeiplaats:
Epiphytisch in lagere gedeelten van bergwouden, vooral in ravijnen; in de nevelzone en vooral aan
de Atlantische kant, veel zeldzame r aan de Pacific-zijde. Altijd met hoge luchtvochtigheid; bijna
altijd samen met mossen op de bomen; 900 - 1400 m.
Variaties: De bloemen vertonen alleen variaties in de tekening van de gevlekte sepalen en de
intensiteit van de rode kleur op de lip en de b ruine vlekken van de sepalen.
Verwisselingsmogelijkheden: Van de weinige Miltonioides-soorten heeft alleen M. schroederiana in
zijaanzicht een naar voren verbrede, in het midden in twee tandjes eindigende zuilvoet, terwijl juist
zijdelings aangezette vleugeltjes ontbreken (zie Odmn. reichenheimnii). Bovendien heeft alleen M.
schroederiana een lip met karmijnrode basis.
Cultuur: M. schroederiana is het beste te kweken in een gematigd/koele omgeving.
De plant kan zowel in een pot gehouden worden, als opgebo nden op een varenblokje of een stuk
boomtak.
Een substraat van varenwortel gemengd met mos is geschikt en moet nooit helemaal opdrogen.
Aan het begin van de groeitijd in het voorjaar, als nieuwe wortels en een nieuwe scheut
verschijnen, krijgt de plant een licht beschaduwde plaats en wordt ruim begoten en om de 14
dagen bemest.
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Hoge luchtvochtigheid in de ochtenduren, daarna een warme zonnige periode en na de middag
een zeer luchtige plaats bevorderen de groei van de nieuwe scheut, die dan ongeveer in juli zijn
volle omvang zal bereiken.
Kweken in de tuin, vooral in de maanden augustus en september, om de bulben te laten uitrijpen,
is aan te bevelen. In die tijd verschijnt ook de bloeitak en de plant moet nu ochtend- en avondzon
hebben.
De watergift wordt wat beperkt.
Als de plant in huis gekweekt wordt moet goed opgelet worden, dat ze op warme dagen niet in
stilstaande lucht staat.
De nachttemperatuur in de winter mag niet lager zijn dan 12 °C, overdag stijgend tot ± 18°C.
Bloeitijd: oktober tot december De bloemen zijn 3 weken houdbaar.
Bron: Orchideenkartei, Die Orchidee maart/april 1986
Tekst: L.Bockemühl & K.Senghas Vertaald/bewerkt: J.M.G. Bouwman.
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