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Oncidium longipes Ldl.
(Syn.: Onc. janeirense Rchb.f.)
Vindplaats:
Deze kleine vertegenwoordiger van het enorme geslacht
Oncidium komt voornamelijk uit de gematigde streken van
zuidelijk Brazilië.
Omschrijving:
De lichtgroene glimmende pseudobulben van ca. 2 ½ cm
hoog zitten soms dicht opeen, maar ook vaak op enkele
centimeters afstand van elkaar op de wortelstok.
Elke bulb draagt 2 smalle puntige bladeren van 10 tot 15 cm
lengte en 12 cm breedte.
Het bloemstengeltje van ongeveer 15 cm lang groeit schuin
omhoog of horizontaal en heeft 3-5 bloemetjes, die niet allen
tegelijk opengaan. Ze zitten losjes op enige afstand van
elkaar gerangschikt. De bloemen hebben ± 3 cm doorsnede
en blijven enkele weken lang goed. De kleine petalen en smalle sepalen zijn bruin met enkele gele
dwars streepjes. De 3-lobbige kanariegele lip is naar de basis toe versmald; in dit gedeelte meestal
roodbruin getekend.
De bloeiperiode valt over het algemeen in de maanden maart, april of mei. Afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden komt het voor, dat de bloei in de zomer pas verschijnt.
Cultuur:
Een plantje, dat in een gematigd klimaat thuis hoort op een plaats met lichte schaduw.
Vele amateurs hebben goed succes wanneer gebruik gemaakt wordt van een varenblokje of een
stuk kurkschors. Ook als men de plant oppot in een klein plastic potje doen zich geen
moeilijkheden voor. In het laatste geval is het bekende mengsel van ¾ varenwortel en ¼
veenmos bijzonder geschikt. De toevoeging van fijngeknipt beukenblad is daarbij een welkome
voedingsbron.
Begrijpelijk, dat kleine plantjes op blokjes gekweekt veel vaker gegoten en geneveld moeten
worden, dan die in potten omdat ze veel sneller opdrogen.
Dit kleine plantje heeft heel tere worteltjes en moet in de groeitijd (zomer) normaal gegoten
worden; ook een lichte bemesting met vloeibare meststoffen kan het zeker verdragen.
Ook buiten de groeiperiode, als men wat minder water gaat geven, mag de
potgrond niet te lang droog staan.
Wel dient men in de wintertijd te zorgen, dat de plant een heel licht plekje
heeft. Bij onvoldoend licht in de winter, kunt u in het voorjaar geen bloei
verwachten.
Veel problemen zal deze liefhebbersplant niet opleveren in een omgeving
met gematigde temperatuur waarin het licht en de relatieve vochtigheid
goed in de hand gehouden worden.
Deze omgeving is meestal in huis of in een serre best te vinden.

