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Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav
Synoniem: Rodriguezia secunda HBK
Naam:
Het geslacht Rodriguezia, dat reeds vóór 1800 beschreven werd door de Spaanse botanicus
Manuel Rodriguez, heeft ca. 30 soorten. In 1817, toen R.secunda gevonden werd, verbond men
hieraan de namen van de 3 botanici Humboldt, Bonpland en Kunth.
Vindplaats:
In de laagvlaktebossen van Venezuela, Colombia. Equador, Peru,
Noord-Brazilie en vooral ook de Guiana's (Suriname), maar zelfs ook
Trinidad en Panama.
Omschrijving:
Een vrij kleine plant met langwerpige, gladde pseudobulben van cc. 3 cm groot. Bladeren meestal
4 tot 5, stug, Ieerachtig, donkergroen, smal en puntig tot ong. 20 cm lang. Bloemstengels soms 2
tot 5 per bulb groeien eerst recht omhoog, daarna in een boog, 15 tot 25 cm long. Bloemen
rozerood tot karmijnrood, zeer dicht opeen, alle naar de bovenzijde van de stengel toegekeerd
(vandaar de naam "secunda").
Cultuur:
Als u uitgesproken epiphytische planten kunnen Rodriguezia's het beste op een varenblokje of
stammetje gekweekt worden, hoewel het kweken in een pot goed mogelijk is, mits goed
gedraineerd in een zeer luchtig mengsel van osmunda en wat veenmos. Men kan het gehele jaar
door gieten aangezien deze plant steeds doorgroeit. Op een heel lichte plaats in een warmgematigd klimaat voelt de R. secunda zich het beste thuis. In de nazomer/herfst verschijnen aan
de voet van de bulben zeer dunne bloemstengels. De bloei volt omstreeks september/oktober en
soms nog later. Gedurende het voorjaar en de zomer is de groei het sterkst en kan regelmatig
bemesting gegeven worden. Aangezien de wortelstokken zich bij gezonde planten vertakken kan
zo'n plant in enkele jaren tot een dichte bossige plant uitgroeien. In de bloeitijd kunnen we zeker
een week of drie van de bloemen genieten. Het is geen kamerplant, tenzij men de nodige warmte,
luchtvochtigheid en voldoende licht kan geven. Het voordeel van de R. secunda op een
varenblokje is o.a. dat men de plant jarenlang niet hoeft te storen, wat wel bij potplanten bij het
verpotten nodig is als het mengsel verteerd is. Voor dit laatste zijn ze wel wat gevoelig.
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