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Rhynchostele cervantesii (Lex.) Soto Arenas & Salazar
Synoniem :
- Odontoglossum cervantesii Llave en Lex
- Odontoglossum membranaccum Lindl
Naam
Deze plant ontving zijn naam in 1825 van de beide Mexicaanse botanici C. P. de la Llave en J. M.
de Lexarza.
Later (1838) beschreef Lindley een plant onder de naam 0. membranaceum. Dit bleek echter een
variëteit van 0. cervantesii te zijn. In 1993 heeft de plant zijn huidige naam gekregen.
Deze orchidee is genoemd naar een professor in de plantkunde in Mexico n.l. N. Cervantes.
Loddiges bracht deze Odontoglossum naar Engeland.
Verspreidingsgebied
In veel provincies van Mexico komt hij voor. Hij wordt dan vaak gevonden met o.a. O. nebulosum
Lind. en 0. maculatum Llave en Lex. De plaatsen waar bij voorkomt, liggen allemaal gemiddeld
zo'n 2400 meter hoog.
Hij groeit daar dan epifytische op bemoste stammen van oude dennenbomen in halfschaduw of
helemaal in de schaduw.
De zomers in die streken zijn regenrijk en de winters vrij droog.
Omschrijving
De pseudobulben staan dicht opeen gedrongen bij elkaar en zijn een centimeter of 5 groot, terwijl
ze wat samengedrukt en eivormig zijn.
Ze dragen één blad van hoogstens 15 cm groot.
De bloemstengel verschijnt onderaan de stengelknol en krijgt 3 tot 6 bloemen, die ca 6 cm groot
zijn. De sepalen en petalen zijn wit en hebben overdwarse bruine streepjes aan de basishelft van
de bloembladen. Ook de lip is vaak wat overdwars gestreept aan de basis.
De bloeitijd van de plant valt tussen december en april. De bloemen zijn ongeveer 4 weken
houdbaar.
Cultuur
Daar 0. cervantesii uit de bergen komt, ligt het voor de hand, dat bij in de koele kas gekweekt moet
worden. Daar ligt de temperatuur 's nachts tussen de 8 en de 12 C. De dagtemperatuur mag
oplopen tot circa 26 C.
Hij prefereert een schaduwrijk plekje.
Als je deze toestand kan bereiken is het een ideale groeier en bloeier. Vooral voor de schaduw is
hij erg dankbaar.
Cervantesii's kunnen zowel in potten als op blokjes gekweekt worden.
Ook op de vensterbank gelukt de kweek uitstekend.
Bij het opkweken in potten verdient het voorkeur om waterdoorlatend substraat, zoals mengsels
van varenwortel, veenmos en geknipte beukenblad. Kweekt men ze op een varenblokje, dan moet
men er wel voor zorgen, dat de plant genoeg water krijgt.
Wat mest gedurende de groeitijd eens in de veertien dagen doet de plant lekker groeien.
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