Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Aspasia lunata Lindl.,
Edwards's Bot. Reg. 22: t. 1907 (1836).
Synoniem
Odontoglossum lunatum
Vindplaats
Het geslacht Aspasia, met slechts een tiental soorten,
komt voor in enkele Midden-Amerikaanse staten vanaf
Guatemala naar het zuiden en de noordelijke staten van
Zuid Amerika zoals: Colombia, Venezuela en de Guyana's
en het noordelijke deel van Brazilië.
Onze A. lunata vindt men alleen in Brazilië. Zij groeien
voornamelijk epifytisch maar komen een enkele keer ook
op de rotsen (lithofytisch) voor.
Beschrijving
Pseudobulben ovaal, sterk afgeplat en tot ongeveer 5 cm
hoog. De bulben dragen 1-2 langwerpige puntige bladeren
van ca. 20 cm lang. De bulben zijn aan de basis omgeven
door enkele schutbladeren.
De bloemstengel verschijnt uit de oksel van het langste
schutblad. (Dit komt ook bij de meeste Oncidiums en
Odontoglossums voor). Deze bloemstengel is ca. 8 cm
lang en vormt slechts 1 tot 2 bloemen van 4½ cm doorsnede.
De petalen en sepalen zijn groen tot lichtgroen en sterk bezet met helderbruine vlekken en dwars
strepen. De lip is wit met een onregelmatig gevormde paarse vlek in het midden.
Cultuur
Een plant voor een gematigde- tot gematigd
warme omgeving in lichte schaduw.
De praktijk heeft geleerd, dat zowel potcultuur als
het kweken op een varenblok of op een stuk
kurkschors tot succes kan leiden.
Bij potcultuur zijn allerlei mengsels mogelijk maar
de voorkeur gaat uit naar ¾ bark en ¼ sfagnum. De
groei van de nieuwe scheuten vindt plaats in de
zomer en gaat door tot de late herfst.
Als deze nieuwe scheuten volgroeid zijn moet iets
zuiniger worden gegoten en ook niet meer worden
gemest.
Daarna moet de plant enige weken vrijwel droog
staan ter voorbereiding van de nieuwe scheuten.
Aspasia lunata behoort, evenals de A. variegata,
tot de 'gemakkelijke' planten; ook voor hen, die
geen kas hebben is het een echte liefhebbers plant.
Bloeitijd
De bloemstengels verschijnen in het voorjaar en de bloei kan soms 5 à 6 weken duren.
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