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Prosthechea baculus (Rchb.f.) W.E.Higgins
Synoniem:Epidendrum pentotis Rchb.f.
Vindplaats;
Een plant, die zowel in Mexico als in alle Midden-Amerikaanse
staten voorkomt en ook hier en daar in het noorden van Brazilië.
Omschrijving;
De pseudobulben zijn spoelvormig maar iets afgeplat en worden 15
tot 20 cm hoog. Elke bulb draagt 2 stugge, iets leerachtige bladeren,
die ongeveer tot 20 cm lang kunnen worden.
Een korte bloemstengel groeit recht omhoog uit een schede en heeft
meestal 2 - 3 bloemen, die, vluchtig gezien, op een grotere vorm van
de bekende E. fragrans gelijken. De heerlijk welriekende bloemen
hebben een doorsnee van ca 7 cm. De petalen en sepalen zijn licht geelgroen van kleur. De lip is
romig wit met in waaiervorm paarsgetinte nerven.
De bloemen blijven weken lang goed.
Cultuur;
Een plant voor een gematigdwarm klimaat op een
lichte, maar tegen de felle zon beschermde plaats.
Het gebruik van een stenen pot is wel het meest
aangewezen, waarbij een potmengsel wordt
genomen van ¾ osmunda of dennenschors en ¼
veenmos.
De groeiperiode van de nieuwe scheuten begint
reeds in het vroege voorjaar en gedurende deze
tijd is het toedienen van vloeibare meststoffen
tussen de normale gietingen door heel
bevorderlijk. De bloeitijd valt over het algemeen in
de zomermaanden.
In de herfst moet men het gieten verminderen en
in de winter kan de plant alleen vochtig gehouden
worden met de nevelspuit.
Zoals vrijwel alle orchideeën moet het
grondmengsel luchtig en doorlatend blijven dus is
het raadzaam de plant om de 2 jaar te verpotten.
Grote planten kunnen gemakkelijk op de wijze als
bij Cattleya's vermeerderd worden. Het beste is
dan minstens 5 bulben aan te houden. Een goede
methode is hierbij de wortelstok op de juiste plaats
door te snijden zonder de plant uit de pot te halen.
Dit kan dan een jaar later gedaan worden. Het
achterstuk heeft dan ook al een nieuwe scheut
gevormd.
Deze Epidendrum zal, met de nodige zorg, op de
vensterbank of in een serre geen problemen
opleveren.
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