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Stelis argentata Ldl.
Vindplaats:
Het geslacht Stelis bevat ca 300 soorten, die alle voorkomen in de
Midden-Amerikaanse staten en de noordelijke regionen van ZuidAmerika. Ook S. argentata is over dit gehele gebied verspreid,
voornamelijk in vochtige bergbossen tot op een hoogte met een
gematigd klimaat.
Omschrijving:
Plantjes zonder pseudobulben maar met een sterk vertakte wortelstok,
waaruit telkens één blad ontspruit.
Het is een van de meest variabele orchideetjes die er bestaan en wel wat betreft plantgrootte en
kleur van de bloemetjes. De hoogte van deze Stelis-plantjes varieert tussen 5 en 10 cm.
De bloemstengel, die in de oksel van het blad ontspruit, heeft meestal een lengte van tweemaal de
bladhoogte.
Van de kleine, (4 á 6 mm) bloemetjes zijn eigenlijk alleen de sepalen goed ontwikkeld en de 2
petalen + de lip heel klein in het midden van de bloem waarneembaar,
met een loupe. Hierdoor maken de afzonderlijke bloemetjes een
driehoekige indruk.
De kleur van de 10-20 bloemetjes per stengel kan variëren tussen groen,
licht geelgroen en bruin tot zelfs roodbruin. Sommige exemplaren zijn heel
lichtgroen behaard, vooral aan de randen zodat ze een zilveren glans
schijnen te hebben. Deze variaties zijn afhankelijk van de streek waar ze
voorkomen.
Cultuur:
Het meeste succes zal men hebben met het kweken in een plastic potje
met een goeddoorlatend oppotmateriaal zoals gezeefde varenwortel (fijn) waardoor heel weinig
veenmos is gemengd of goed uitgezeefde Dicksonia zonder het stof of de fijnste dennenschors
(met i tot l cm grootte); beide laatsten ook met een weinig veenmos vermengd.
Het is begrijpelijk, dat onze Stelis (dit geldt ook voor de meeste PIeurothallissoorten) met zijn
dunne worteltjes geen droogteperiode doorstaan en dus wel regelmatig gegoten moet worden of
liever vochtig gehouden.
Als het potmengsel op den duur verzuurt en/of dichtslaat is het ook meteen gedaan met het wortel
stelsel . Van belang is dus: vochtig houden, goed doorlatend substraat !
Verder zal een gematigd- tot een warm-gematigd klimaat en voldoende licht (25% schaduw)
succes met de jaarlijkse bloei, in het voorjaar of de zomer, opleveren.
Het kweken op de vensterbank of in een kamerkasje van dergelijke miniatuurtjes is heel goed
mogelijk.
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