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Prosthechea vitellina (Lindl.) W.E.Higgins
Synoniemen:
- Epidendrum vitellinum LDL
- Encyclia vitellina Dressler
Vindplaats:
Deze mooie soort groeit in Mexico en Guatemala (Chiapas-gebergte). In
Pico de
Orizaba in Mexico vindt men ze op een hoog te van 2500 meter op
horizontale takken van
pijnbomen, die bedekt zijn met mos.
Deze streken zijn rijk aan pijnboom bossen.
Hoge luchtvochtigheid waar de temperaturen zelfs rondom de + 5° C.
voorkomen. De Epidendrum vitellinum variëteit majus met grote bloemen
komt voor in de regio Veracruz. In 1831 beschreef Lindley dit soort in
Gen. and Sp. Orchid. De bewoners van Orizaba Jalapa gebruiken de
bloemen van Epidendrum vitellinum als dekoratie voor het feest van Corpus Christi.
Omschrijving:
Pseudobulben eivormig toegespitst, tot 9 cm hoog. Bladeren meestal 2 tot 20
cm lang, vrij smal en in een punt uitlopend; het blad heeft een typisch lichtgrijsgroene kleur.
De bloemstengel is eindstandig en + 30 cm lang. Aan de top ontstaan de
bloemen, soms wel 20 stuks van 4 cm grootte. Kleur oranjerood. De gele lip,
naar voren gericht, is smaller en tongvormig.
Bloeitijd in het late najaar tot in de winter Een plant kan maanden achtereen
bloeien.
Cultuur:
In de koude kas, maar ook in de huiskamer kan Epidendrum vitellinum met
succes tot bloei komen. In zijn natuurlijke vindplaats leeft deze plant altijd in nevel, hij vraagt dus
sterk gedempt licht, maar vooral 's nachts een hoge luchtvochtigheid. Diegenen, die een tuin of
een balkon hebben, kunnen vanaf eind mei de planten 's nachts buiten zetten en overdag weer
binnen. In de groeiperiode zeer veel water geven en van januari tot maart het water geven
verminderen en meer licht geven.
Pot mengsel l deel mos, 2 delen boomvaren en een deel brokjes turf of agrexkorrels. In de
groeiperiode om de 14 dagen l gram kunstmest per liter water.
Verpotten in april. Men verwijdert dan het oude materiaal. Zorg vooral voor een goede drainage.
De plant mag niet te los in de pot komen, dus het mengsel goed aandrukken.
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