Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Aspasia variegata Ldl
Edwards's Bot. Reg. 22: t. 1907 (1836).
Synoniem
Odontoglossum variegatum
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.
Deze A. variegata vind men in het noorden van Brazilië, Venezuela, het eiland Trinidad en de drie
Guyana's, dus ook Suriname.
Beschrijving
Pseudobulben nogal plat, smal toelopend, lichtgroen
en voor een deel omgeven door de onderste
bladscheden.
Op de bulben meestal 2 bladeren van ca. 15 cm lang.
De wortelstok loopt bij gezonde planten naar alle
zijden uit doordat die zich splitst.
Een vrij korte bloeistengel ontspruit uit de grootste
bladschede aan de voet van de bulb, vaak pas in de
winter of in het voorjaar.
Er komen hoogstens 4, zelden 5 bloemen aan van
ca. 4 cm doorsnee, die lang goed blijven op de plant.
De licht welriekende bloemen hebben lichtgroene
petalen/sepalen waarop bruine, soms paarsbruine
dwarsstrepen en stippen; vooral naar de basis. De lip
is voornamelijk wit met paarse spikkels.
Cultuur
Zowel de kweek in een stenen pot als op een varenblokje geeft goede resultaten. Ook hiervoor
word een krappe pot aangeraden.
Het is een gemakkelijke plant, die zich vrij snel tot een bossig exemplaar kan ontwikkelen.
Bij potcultuur gebruikt men een mengsel van ¾ bark en ¼ sfagnum. Het klimaat waarin deze plant
zich het beste zal thuis voelen is gematigd warm tot gematigd.
In de halfschaduw (50%) zal hij het goed doen.
Een uitgesproken rusttijd hoeft niet te worden aangehouden, hoewel men wel na de groeitijd;
tijdens en enkele weken na de bloei, het gieten sterk moet beperken. Ook
een plant enkele weken rust gunnen, nadat de bloei is afgelopen, is een
belangrijke regel bij het kweken van orchideeën. Bij vele soorten is het een
vereiste voor de plant om zich in die periode te kunnen voorbereiden op het
vormen van de nieuwe scheuten voor het volgende jaar.
Het kweken van deze Aspasia en ook de nauw verwante soort Aspasia
lunata, die iets grotere bloemen heeft, moet op de vensterbank of in de serre
met de nodige zorg tot de mogelijkheden behoren.
Bloeitijd
De bloemstengels verschijnen in de winter of het voorjaar.
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