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Scaphosepalum verrucosum (Rchb.f.) Pfitzer
Synoniem:
- Scaphosepalum ochtodes
- Masdevallia ochtodes Pfitz.
Vindplaats:
Het geslacht Scaphosepalum, dat ongeveer 40 soorten omvat,
komt voor in de vochtige regenwouden van een groot gebied in
de Midden-Amerikaanse tropen en de noordelijke staten van
Zuid-Amerika: dus van Guatemala tot Peru. Het is nauw
verwant aan de geslachten Masdevallia en Pleurothallis. Onze
S. ochtodes komt alleen voor in de bergbossen van Colombia.
Omschrijving:
Een plantje zonder pseudobulb met omgekeerd lancetvormige
tot spateivormige glimmend groene bladeren van 10-13 cm
lang. De bloemstengel is draadvormig en min of meer gedraaid
en kan tot ca. 25 cm lang worden. De 6 tot 12 bloemen zijn
losjes gerangschikt en komen na elkaar open. Een bloem is ca.
1 cm in doorsnee. De kleur is gelig met donkerpaarse streepjes
en spikkels. De laterale sepalen hebben donkerbruine tot soms
groenachtige toppen. De middelsepaal is concaaf van vorm.
In het land van herkomst kan dit plantje het gehele jaar door zo
nu en dan bloemstengels vormen en is niet aan een bepaalde
bloeitijd gebonden.
Cultuur:
Een plantje voor een koelgematigde omgeving op een luchtige frisse
plaats met ietwat getemperd licht.
Dit soort planten kan het beste in een klein plastic potje gekweekt
worden in een mengsel van gelijke delen varenwortel of fijn
dennenschors, veenmos en heel fijn geknipt vers beukenblad. Elk
voorjaar dient het 'oude' potmengsel door vers materiaal vervangen te
worden. Dit is een werkje, dat vooral zeer voorzichtig moet worden
uitgevoerd om de fijne worteltjes zo min mogelijk te beschadigen.
Na het verpotten is het raadzaam om enkele weken geen water te
geven, maar de plant alleen wat met de nevelspuit vochtig te houden bij
normale gietbeurten. Na verloop van enkele weken begint het plantje
nieuwe worteltjes te vormen en moet men, heel geleidelijk aan, weer
wat water geven. Echt droog mag de potgrond nooit zijn.
De kleine orchideetjes zoals Pleurothallis-, Masdevallia- en Stelissoorten etc. vereisen in een bepaald opzicht meer aandacht dan
grotere planten en orchideeën, die bulben hebben om reservevocht op
te slaan. Dat betekent, dat men moet aanvoelen wanneer men giet,
hoeveel en wanneer men bijv. alleen de nevelspuit moet gebruiken om
de omgeving vochtig te houden. Ze mogen niet uitdrogen, maar ook
niet te lang achter elkaar nat staan en nooit kletsnat.
En al deze handelingen verschillen bij zeer warme dagen in de zomer
en op donkere sombere winterdagen. Kortom het is een kwestie van
aanvoelen en van ervaring.
Zij, die niet over een kas beschikken, maar in huis of in een serre
succesvolle ervaringen hebben opgedaan met zg. miniatuurtjes, zouden dit plantje ook eens
kunnen proberen.

