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Masdevallia mutica Luer & Escobar. 1977

Herkomst:
Deze vrij schaarse soort is afkomstig uit Colombia, groeit daar in een nevelbos op een hoogte van
2100 meter.
Masdevallia is een groot orchideeën geslacht met ongeveer 394 vertegenwoordigers (1990) en
deze komen voor in Midden en Zuid-Amerika.
Beschrijving:
Masdevallia mutica is een zodenvormende kleine plant, die epiphytisch groeit. Blad plus bladsteel
hebben een lengte van 4 -7 cm. De bloemsteel is ongeveer net zo groot als het blad, er verschijnt
een bloem op met een doorsnede van ongeveer 1,5 cm welke niet geheel opengaat.
De bloemkleur is geel, voorzien van paarse en rode vlekjes (sepalen), de petalen zoals gebruikelijk
bij Masdevallia erg klein, en bij deze soort geelachtig gekleurd met aan het uiteinde drie tanden.
Lip klein en dik, geel gekleurd en voorzien van rode punten, zuiltje groen en 5 mm lang.
Bloeitijd:
Heeft geen uitgesproken bloeitijd. Bloeiduur per bloem ongeveer 3 weken.
Wetenswaardigheden:
Deze tot op dit moment erg schaarse plant (volgens dhr. Luer is slechts een plant in een kollektie
bekend) wordt wel een staartloze gele M. picturata Rchb. f. genoemd. Deze plant dook voor het
eerst op in 1977 bij een orchideeënjager die terug kwam van een tocht door Colombia en daarbij
verschillende plaatsen had aangedaan om orchideeen te verzamelen. Bij zijn terugkomst was daar
een plantje bij met gele bloempjes voorzien van rode punten. Bij dit gebeuren was ook dhr. Luer
aanwezig. Deze beschreef de soort als M. mutica. Na nog foto's te hebben gemaakt (Escobar)
ging de plant in de planten-pers om vast gelegd te worden. Een gedeelte wordt bewaard in de
botanische tuin (herbarium) van Medellin, Colombia, en een ander gedeelte in het herbarium van
Selbyana, in de Verenigde Staten. Dit was de enige plant op dat moment bekend. Nadien zijn nog
verschillende tochten ondernomen om de soort terug te vinden, zonder succes. Door toeval kwam
deze soort in mijn collectie terecht.
Etymologie:
Afkomstig uit het Latijn van het woord muticus, wat betekent: met een punt, staartloos. Dit heeft
betrekking op de korte sepalen.
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Cultuur:
Aangezien deze plant op een hoogte van 2100 meter groeit, hoort deze thuis in een koudgematigde broeikas. Als pot gebruik ik een stenen pot, en als potmateriaal gebruik ik vezelturf.
Hierop zijn ontelbare varianten mogelijk. Pot en potmateriaal hangen af van watergift, omgeving,
ventilatie en bemesting. Potmateriaal nooit helemaal laten uitdrogen.
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