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Baptistonia echinata 

  
  

Etymologie : 
Naar Baptista Caetano d' A.Nogueira, een Braziliaanse 'Volkeren en talen'-specialist die zich in 

zijn vrije tijd interesseerde aan orchideeën en hun cultuur. 
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Beschrijving : 
De plant vormt kluiten. De lange smalle bulb draagt een lederachtig ovaal blad. Onderaan de 
bulben ontspruiten de naar beneden bengelende bloemtakken. De bloemsteel is soms gevlekt, 
de bloemen hangen in clusters bij elkaar op de vertakte bloemsteel. De kleur is overwegend 
geel met een donker bruin-rode tekening op de lip en enkele minder donkere banden op de 

sepalen. 
De bloemen zijn niet erg groot, ongeveer 2cm. 

 
Bloeitijd: 

In het vroege voorjaar, zeer lange bloeitijd, bloeit vaak ook terug en/of verder op oude 
bloemstengel. 

  

Plant gefotografeerd op WOC te Dijon 2005 
  

  
Verspreiding: 

Dit geslacht telt slechts één soort en is endemisch voor Brazilië. Rio de Janeiro, São Paolo  
 

Habitat :  
Het is een laagland-orchidee, groeit in bossen, waar de luchtvochtigheid hoog is, doch waar 

ook wat bescherming tegen de hevige zon en uitdroging is.  
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Cultuurvoorwaarden: 
 

Als je een serre of paludarium hebt, laten deze planten zich graag op blok kweken. Ze hebben 
graag gematigde condities, zeker niet te warm. Ik lees dat er liefhebbers zijn die de plant met 
erg veel succes kweken door ze in de zomer vanaf april tot oktober in de tuin te hangen. Ze 
dopen de plant of sproeien de plant regelmatig en geven gedurende de groeiperiode (zomer) 
alle twee weken voeding. In de winter halen ze de plant binnen en houden ze hem eerder iets 
koeler. Ze geven dan ook iets minder water zonder helemaal in te laten drogen! In de winter 
maximaal licht geven, in de zomer half schaduw. Dat dopen in de zomer gaat al snel leiden tot 

overmatig watergeven. Iets waar we moeten voor oppassen. De plant heeft niet graag 
constant natte voeten. Tussen waterbeurten in moet net voldoende tijd gegeven worden om 

op te drogen. Wellicht moet voldoende luchtbeweging daar ook toe bijdragen. 
Als je de plant in de huiskamer wil kweken, zal je wellicht toch voor potcultuur kiezen. Zet 
vooral in geen te grote pot en gebruik goed doorlatend mengsel, zodat er geen water blijft 
staan. Anderzijds laat deze plant zich gemakkelijk binnenskamer in een paludarium of vitrine 
kweken, daar de relatieve nood aan licht niet erg hoog is. Kunstlicht hoeft dus geen hinder te 
zijn. Een goed gesloten vitrine biedt bovendien meestal een hogere luchtvochtigheid. Vergeet 

evenwel niet een ventilator te voorzien om de nodige luchtbeweging te verkrijgen. 
  
   
 

Variëteiten & vormen: 
Er zijn geen afwijkingen, vormen of variëteiten.  
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Wellicht interessant te vermelden zijn de synoniemen, die her en der gebruikt worden; 
Synonyms: Ondidium brunlessianum ( Rchb.), Oncidium vellozoanum (Pabst), Epidendrum 

tetrapetalum ( Vellozo)  
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