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Masdevallia elephanticeps Rchb.f. et Warsz. 1854.
Naam
Deze plant kreeg de naam elephanticeps - dat
betekent olifantekop - omdat de zware dikke
bloem Reichenbach aan de dikke kop van een
olifant herinnerde.
De staart van de - soms enigszins naar beneden
gebogen - dorsale sepaal is dan de slurf en de
staarten van de laterale sepalen zijn dan de
lagtanden.
Deze plant behoort tot de sectie Leontoglossae
Rchb.f. (emend. Brieg.) en tot de subsectie
Gargantuae. Of deze laatste naam te
handhaven is, zullen we te zijner tijd wel in
Thesaurus Masdevalliarum lezen.
M.i. is de soort M. gargantua synoniem met M.
elephanticeps. Als verschil wordt n.l.
aangegeven, dat de staart van de dorsale
sepaal bij M. elephanticeps naar beneden wijst
en bij M. gargantua naar boven. Dit is geen erg
goed verschil, want ik neb bij M. elephanticeps
aan dezelfde plant staarten naar boven en naar
beneden gezien.
Voorkomen
M. elephanticeps komt voor in Columbia in de
oostelijke Cordilleras de los Andes.
Beschrijving van de plant
Alles aan de plant is dik en leerachtig. De bloem
heeft een kin.
Bladeren: 27 cm x 4,5 cm. De bladsteel gaat langzaam over in de bladschijf.
Bloemstengel: kort, 1 cm, groen, rond.
Bloemsteel: 3,5 cm, groen, dik.
Schutblad: 3 cm, vliezig.
Vruchtbeginsel: 1,2 cm, groen.
Dorsale sepaal: helemaal geel, aan de buitenkant 3-nervig, voor 2 cm vergroeid met de laterale
sepalen, het losse deel is 2 bij 2 cm; er is een langzame overgang in de staart, die 3,5 cm lang is,
de staart wijst enigszins naar beneden.
Laterale sepalen: van de kin tot het einde 3,5 cm met elkaar vergroeid, er is een hoofdnerf en
3 zijnerven; tussen de twee vergroeide sepalen is een gleuf, de kleur van de vergroeide delen is
geel met in het midden bruin, ze gaan langzaam over in de dikke staarten, die 2,5 cm lang zijn;
totale breedte van de vergroeide delen samen is in natuurlijke stand 3 cm, de randen zijn hierbij
naar beneden omgebogen.
Petalen: wit, 1,5 cm, binnenkant met een paarse middenstreep.
Lip: heel donkerbruin, wrattig, 2 cm lang en wat naar beneden gebogen.
Zuil: groenwit met paarse randen.
Bloeitijd in onze kassen van april tot juli.
Cultuur
Deze plant komt uit de koele gebieden van Zuid-Amerika aan de oostkant van de Andes, waar de
opstijgende lucht in die streken nevel doet ontstaan, zodat we onze M. elephanticeps moeten
kweken in een kas, waar de temperatuur tussen de 8 ºC en de 25 ºC ligt en de luchtvochtigheid
aan de hoge kant is.
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Verpotten kan om de 2 jaar. Met potmengsel doet er niet zo veel toe, turfbrokjes, varenwortel,
veenmos, dicksonia en mexifern. Als u geen uitlopers ziet komen, moet u eerder verpotten. De
plant wordt dan uitgespoeld in wat lauw water en behandeld met Fongarid (een middel, dat
gebruikt wordt tegen zwartrot) en opgepot in meranti.
Eenmaal per week mesten met een derde of een kwart van de voorgeschreven hoeveelheid
geeft goede resultaten.
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