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Clowésia russelliana (Hook.) Dodson
Synoniem: Catasetum russellianum Hook.
Naam
Hooker beschreef deze plant in 1840 en gaf hem de naam
Catasetum russellianum. In 1843 vond Lindley een
Catasetum-achtige plant en noemde die Clowésia rosea,
omdat deze plant de volgende verschillen vertoonde met de
Catasetums:
1. De bloemen waren altijd tweeslachtig (er waren én
meeldraden én stampers).
2. De antennen ontbraken, zodat de polliniën niet konden wegschieten.
3. Er was een hangende bloemstengel.
132 jaar lang is Clowésia rosea de enige vertegenwoordiger van dit geslacht geweest. Het was
zelfs zó, dat Reichenbach jr. C. rosea in 1872 overbracht naar de Catasetums. Dodson maakte
aan alle narigheid een eind door in 1975 het geslacht Clowésia weer in ere te herstellen.
Dit geslacht omvat nu de volgende soorten: C. russelliana (Hook.) Dodson; C. thylaciochila (Lem.)
Dodson; C. warscewiczii(Lind.. en Paxt.) Dodson; C. glaucoglossa (Rchb.f.) Dodson en C. rosea
Lindl.
Verspreidingsgebied
Hij komt voor in Zuid-Mexico (Chiapas) en verder naar het zuiden tot Nicaragua toe, terwijl
Mansfeld ook nog Panama (Veragua) als vindplaats opgeeft.
mschrijving
Het is een epifyt met dikke ovaal-elliptische pseudobulben, die niet te onderscheiden zijn van de
andere Clowesia's en Catasetums. De bladeren zijn lancetvormig met verscheidene nerven en 36
bij 11 cm groot. Er is een hangende bloemstengel van 35 cm, veelbloemig en bloemdragend van
het midden tot aan de top.
De bloemen zijn bleekgroen met prachtige, groene nerven. De sepalen zijn haast gelijk aan elkaar.
De dorsale is 3,7 bij 1,1 cm en de laterale zijn 4,1 bij 1,4 cm. De petalen zijn daaraan praktisch
gelijk.
De lip heeft van de basis af tot op een derde deel van de lip een grote, naar voren stekende spoor.
De lip is 4 cm groot en de eindlob, die over de spoor heen ligt, is 2,2 bij 1,2 cm en heeft in het
midden een kam. De zuil is 2 cm, staat rechtop, is erg breed en heeft een kleine snavel.
De bloem heeft een heerlijke citroenachtige geur.
Cultuur
Hij kan gekweekt worden tussen de Catasetums en bloeit dan ook jaar op jaar.
De nacht-temperaturen kunnen beter niet beneden de 17°C dalen. De dagtemperatuur mag wel
stijgen tot 35 °C.
De plant kan met een vrij droge omgeving volstaan en eist weinig verzorging.
Eind maart kan de nieuwe uitloper verwacht worden, eind juli verschijnt de bloemtak onder aan de
knol en dan gaan de bloemen begin september open. De bloemen bloeien 2 tot 3 weken.
Bij verzetten of schudden van de plant zijn ze veel vlugger uitgebloeid. Er komt maar één
bloemtak.
Verpotten gebeurt om de twee jaar. Er zijn dan 3 schijnknollen, die van elkaar gescheiden kunnen
worden. Ze worden opgepot in een eenvoudig mengsel van varenwortel, veenmos en beukeblad.
Bij het verschijnen van de uitloper wordt langzaam maar zeker meer water gegeven (niet in de
harten).
Om de 14 dagen wordt mest gegeven.
Pas op voor de kleine huisjesslakjes!!
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