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Miltonia clowesii Ldl.
Vindplaats:
Het gebied waar M. clowesii groeit beperkt zich
voornamelijk tot de provincies Rio de Janeiro, langs de
kust en Minas Gerais in Brazilië. Vooral op vrij
schaduwrijke plaatsen dichtbij rivieren en watervallen in
de heuvels, waar een gematigd klimaat heerst. De naam
van deze plant is ontleend aan een zekere John Clowes,
die in 1839 voor het eerst een in Engeland
geïmporteerde plant in bloei kreeg.
Omschrijving:
De geelgroene pseudobulben van 7-10 cm hoogte
dragen 2 glimmende, langwerpige puntige bladeren van
30-40 cm lang. De dunne lichtgebogen bloemstengel
verschijnt in de herfst en heeft vaak 7-10 welriekende
bloemen van ca. 7 cm doorsnee. De petalen en sepalen
hebben een geelbruine kleur waarop kastanjebruine
vlekken en dwarsstrepen. De lip is aan de basis
voornamelijk purper, terwijl de uiteinden van de zijlobben
wit zijn. De grote middenlob is geheel wit en hartvormig.
Cultuur:
Een plant voor een omgeving met een gematigde
temperatuur op een beschaduwde plaats (50 % schaduw),
waar de vochtigheidsgraad van de lucht een belangrijke
factor is.
M.clowesii is één van die Miltonia-soorten, die met evenveel
succes op een varenblokje van mexifern gekweekt kan
worden als in een plastic pot. In het laatste geval is de
drainage van het mengsel een belangrijk punt. Dit bestaat
dan meestal uit % osmunda en 1/4 veenmos. Hierop zijn
natuurlijk varianten mogelijk maar het moet in elk geval op
tijd, om de 2 jaar ververst worden.
Miltonia's moeten het hele jaar vochtig aanvoelen. Ze
kunnen in de groeitijd, als er vele nieuwe wortels aanwezig
zijn, veel gietwater en ook een vloeibare mest verdragen.
tekening: J. Lodewijk
Als men op een blokje kweekt kan dit 's zomers zeker 2 x
per week gedompeld worden in de bak met gietwater. Het spreekt vanzelf, dat het gietwater
op de temperatuur van de omgeving moet zijn. Water uit een steenkoude put, en dat niet
enigszins is voorverwarmd kan op zomerse dagen bij dit soort planten grote schade
aanrichten.
Er kan dan plotseling wortelrot optreden of een jonge loot kan ineens slijmerig worden en
verloren gaan. In de, wintertijd, na de bloei, beperkt men natuurlijk het gieten zodanig dat de
plant lichtvochtig aanvoelt en niet uitdroogt.
Ook voor amateurs, die in de vensterbank op het oosten (ochtendzon) of het noorden
kweken en op een schaduwrijk plekje in de serre hoeft M.clowesii niet veel problemen te
geven.
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