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Stelis quadrifida (Lex.) Solano & Soto Arenas
Synoniem: Pleurothallis ghiesbreghtiana A.Rich. & Gal.
Vindplaats;
In alle Midden Amerikaanse staten van Mexico tot en
met Panama; maar ook op de eilanden van het
Caraibisch gebied (West Indië en de Antillen)
Omschrijving:
Geen pseudobulben. Slanke planten,
dichtopeengroeiende, met scheden omgeven,
bladstelen.
De planthoogte kan heel sterk uiteenlopen.
Het blad is nogal leerachtig, helder groen, 12-18 cm lang
en 2-3 cm breed.
De bloemstengel zijn met buisvormige scheden omgeven
en kunnen ongeveer 30 cm lang worde. De vele
bloemetjes, van maximaal l cm gaan niet geheel open,
hangen losjes enigszins naar beneden. Ze zijn
welriekend, geel tot groengeel van kleur en blijven lang
aan de plant.
De bloeitijd valt meestal in de zomer.
Cultuur;
Pleurothallissoorten zijn lang niet alle even gemakkelijk.
Bij potcultuur neemt men bij voorkeur een, naar
verhouding, kleine pot.
De doorlatendheid van het materiaal is
een eerste vereiste, zodat uitsluitend varenwortel (osmunda) of Mexifern gebruikt
kan worden. Aangezien het potmateriaal nooit echt helemaal mag uitdrogen, kan
men dit afdekken met een laagje vers veenmos, zodat het permanent licht vochtig
blijft.
Onze Pleurothallis vraagt een warmgematigd klimaat, lichte schaduw en een
hoge luchtvochtigheid.
Bij het verpozen, na 2 of 3 jaar, als de plant vrijwel over de rand van de pot groeit,
neemt men een iets grotere pot. De potkluit wordt zo min mogelijk verstoord
omdat dit soort planten zich slecht laten verpotten. Ze hebben tere breekbare
worteltjes.
Het kweken op een horizontaal opgehangen varenblokje, waarop de plant in het
begin met een kram wordt vastgezet plus een tijdelijke ondersteuning van een
bamboe stokje of iets dergelijks geeft ook goede resultaten. In de natuur zitten
vele soorten van dit geslacht op horizontale takken of aan de bovenzijde van schuin
omhooggroeiende takken samen met Bromelia's of Tillandsia's en mossen.
Voor liefhebbers, die niet over een kas beschikken maar wel het omschreven klimaat in de kamer
kunnen geven, is deze en vele andere Pleurothal-lissoorten heel geschikt.
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