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Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer
Synoniem:
- Maxillaria picta Hook.
- Maxillaria fuscata Rchb. f.
Vindplaats:
Het geslacht omvat ruim 200 soorten, allen uit tropisch Amerika (o.a.
Mexico, Brazilië, Peru, Venezuela, Colombia). Er zijn er die in
gematigde warme gebieden groeien, maar ook vele soorten, die in de
koele berggebieden voorkomen. Voor Maxillaria's kan men niet op één
en dezelfde kweekwijze afgaan. Onze M. picta komt uit de vrij
hooggelegen gebieden van Brazilië met een koel klimaat waar de
temperatuur niet lager is dan 11°C.
Omschrijving:
Pseudobulben vrij dicht opeen. Eerst glad, eivormig; later enigszins
gegroefd + 6 cm hoog. Meestal l blad per bulb, glimmend, leerachtig en
puntig uitlopend tot + 30 cm lang. Bloemstengels komen uit de voet van
de bulb en zijn 12-15 cm hoog met een bloem van ca. 6 cm grootte per
stengel. In het algemeen bloeien gezonde planten heel rijk. Bloemkleur
matgeel tot heldergeel met op de 3 sepalen chocoladebruine - soms
paarsbruine vlekken en dwarsbanden. Maxillaria-bloemen vallen altijd op
door hun uitgespreide symmetrisch gerangschikte sepalen, terwijl de 2
petalen meestal korter en smaller zijn en iets naar voren gebogen en
daardoor minder opvallen. De lip steekt steeds sterk naar voren en is wit
met paarse tekening. Het zuiltje is donkerpaars. Bloemen zijn lang houdbaar en heerlijk
welriekend.
Cultuur:
Deze Maxillaria is het gemakkelijkst te kweken in een ondiepe pot, dus met veel scherven en een
maximaal 8 cm dikke laag potmateriaal, bestaande uit een mengsel van 3/4 varenwortel en 1/4
veenmos. Vervangende materialen zijn mogelijk, zoals mexifern of dicksonia, maar osmunda geeft
de beste resultaten. In de buurt van de Cymbidiums, dus een koele en frisse, luchtige omgeving, is
deze plant gemakkelijk in bloei te krijgen. In de groeitijd, van voorjaar en de gehele zomer, kan
men rijkelijk gieten en zo nu en dan vloeibare mest geven. Hoewel men in de winter zeer weinig
water geeft, moet men deze rusttijd niet stringent doorvoeren, zoals bij vele andere soorten
(Dendrobium bv. ) wel noodzakelijk is. Dit zou schade aan het wortelgestel geven. Ook verstoring
van het wortelstelsel bij het verpotten is niet bevorderlijk. Voorzichtig oud materiaal verwijderen en
nieuw mengsel rondom bijvoegen en alleen dan, als de plant de pot uitgroeit. De bloei is in het
voorjaar en kan heel uitbundig zijn, hoewel elke steel maar één bloem draagt. Ook voor de
vensterbankkweker is het een aantrekkelijke plant.
Maart 1974

