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Catasetum planiceps
Vindplaats:
Het geslacht Catasetum, met ruim 110 soorten, is verspreid
over geheel tropisch Amerika vanaf Mexico tot aan Peru. C.
planiceps wordt gevonden in de staten Columbia, Venezuela
en de 3 Guyana's, dus ook Suriname, en het noordelijk deel
van Brazilië.
Omschrijving:
De pseudobulben zijn langwerpig cilindrisch en geheel bedekt
met dorre dunne vliezige bladscheden en kunnen een lengte
bereiken van ca.25 cm.
Een bulb kan tot 9 elliptische bladeren dragen, die in een punt
uitlopen. Deze zijn tot 37 cm lang en 8 cm breed en hebben 3
uitgesproken nerven.
De bloemstengel ontspruit aan de basis van de bulb en is met
enkele bracteeën omgeven en kan een lengte van 45 cm
bereiken. De bloeiaar bestaat uit 4 tot 9 gelige, losjes
gerangschikte bloemen. Zelden zijn er meer dan 9. De kleur
kan nogal variëren naar geelgroen tot lichtgroen, soms zelfs
rozeachtig met bruine spikkels. De sepalen en petalen hangen
min of meer omlaag en zijn ca. 3,6 cm lang terwijl de vlezige bolvormige lip omhoog staat. De
kleur hiervan kan variëren van groen tot oranjebruin. Het zuiltje heeft een merkwaardige vorm;
knotsvormig, stomp en aan de voorzijde voorzien van 2½ cm lange uitsteeksels.
Cultuur:
Een plant voor de warme- tot gematigd warme kas op een
plaats waar het zonlicht ¾ van het jaar onafgeschermd kan
doordringen.
Alleen in de maanden juli, augustus en september moet in de
middaguren op heldere dagen iets geschermd (25%) worden.
Daarbij moet men proberen de relatieve vochtigheid in de
zomer maanden zo hoog mogelijk te houden, want dit is de tijd
dat de nieuwe scheut zich ontwikkelt.
Het kweken in een pot heeft enkele voordelen boven een
varenblokje of iets dergelijks. Het mengsel waarin Catasetums
behoorlijk groeien, bestaat voornamelijk uit osmunda of
mexifern met enkele plukjes veenmos en wat beukenblad.
De bloei valt meestal in het voorjaar, maar kan ook wel iets
later in de zomer komen.
Gedurende de winter verliezen de meeste Catasetums hun
bladeren. In het vroege voorjaar is het van belang om de pot
van vers materiaal te voorzien in de periode, dat de jonge loot
verschijnt maar deze nog niet is beworteld, waardoor geen
wortelbeschadiging kan plaats vinden.
De bloemstengel komt vaak tegelijk met de nieuwe scheut te
voorschijn. Na de bloei die betrekkelijk kort duurt, ontwikkelen zich de bladeren en vormt zich
uiteindelijk de nieuwe bulb.
In deze tijd, zomer en herfst, kan de plant best een vloeibare bemesting verdragen.
Gedurende de winter moet de plant volledige rust hebben en dus geheel droog staan. Het blad
vergeelt in het begin van de winter en valt tenslotte af. Catasetums zijn in het algemeen niet zo
moeilijk in bloei te krijgen.
Als men op de vensterbank of in een serre op een zeer lichte plaats voldoende luchtvochtigheid
kan bereiken en jaarlijks vers potmateriaal geeft is C. planiceps hiervoor zeker een interessante
plant.

