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Epidendrum sophronitis Lindl. & Rchb.f.
Synoniem: Kalopternix sophronitis (Linden & Rchb.f.) Garay & Dunsterville 1976
Synoniem
Epidendrum sophronites Linden & Rchb.f. 1876
Vindplaats
Kalopternix sophronites is afkomstig uit Zuid Ecuador, daar
wordt hij gevonden in de provincies Zamora-Chinchipe en
Loja.
Groeit epiphytisch op struikgewas aan de rand van seizoen
gebonden regenbossen. De hoogte waarop deze plant
gevonden wordt is nogal variabel, tussen 1400 - 2800 m. Hij
komt nergens veelvuldig voor.
Beschrijving
De plant heeft korte rhizomen waarop korte stammetjes
staan. Deze zijn niet voorzien van pseudobulben. De
bladeren zijn erg vlezig, één of twee per scheut, deze
omsluiten het stammetje bijna geheel alsof er een bulbe
tussen zit. De bladeren zijn ellipsvormig en succulentachtig.
De bloemsteel is ietwat gerekt en ontspruit uit de top van het
stammetje. Er verschijnen enkele bloemen welke één voor
één te voorschijn komen.
Sepalen en petalen staan gespreid, zijn geel-groen van kleur
en voorzien van een paarse gloed. Lip groen, voorzien van een paarse band.
Zuiltje groen, kapseltje romig wit en met 4 polliniën.
Cultuur
Kalopternix sophronites dient men afhankelijk van de herkomst gematigd tot koud te verzorgen. De
temperatuur bedraagt maximum 25°C in de zomer en minimum 8C in de winter. Men dient wel de
potkluit altijd vochtig te houden, evenals de atmosfeer. Hij verlangt een beetje schaduw tijdens de
zomer en als men om de twee jaar verpot in een organisch mengesel dan niet veel bemesten.
Bloeitijd
Heeft hier geen vaste bloeitijd, maar bloeit op elke scheut die volgroeid is. De duur der bloei is ±3
weken bij koele omstandigheden.
Wetenswaardigheden
Dit geslacht is door Garay & Dunsterville in 1976 beschreven in Volume VI van Venezuelan
Orchids pag. 40. Reden voor plaatsing in een apart geslacht, welke alle in de Andes voorkomen is
dat drie soorten (K. deltoglossus, K. mantinianus, en K. sophronites) te veel afweken van het
geslacht Epidendrum.
Kalopternix is afgeleid van het Griekse kalos = kort en pternix = stam (van een plant).
De soortnaam "sophronites" is afgeleid van het orchideeën geslacht Sophronites.
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