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Oncidium heteranthum P&E
syn. Oncidium bryoloptum Rchb. f.
Oncidium ionops Cogn. en Rolfe
Oncidium megalous Schltr.
Naam
Er is een oude Costaricaanse naam die Oncidium
asparagoides luidt. Deze naam is gevormd naar het
natuurlijke uiterlijk van de plant, in het bijzonder van de
bloeiwijze, die sterk op een Asparagus-plant (= Asperge)
lijkt.
Verspreiding
Oncidium heteranthum heeft een groot verspreidingsgebied,
dat loopt van Peru tot Costa Rica, hij komt in Venezuela erg
veel voor. Grotere planten worden gevonden in vochtige
bossen op ongeveer 1300 m en kleinere in lichte bossen tot
ongeveer 1800 meter.
Omschrijving
Deze epifiet heeft 5 tot 15 cm hoge bulben, wat
samengeperst, glad of lichtgegroefd, helder groen, twee
bladeren, soms één. De bladeren zijn tot 15 cm lang en 2
cm breed, helder groen, tamelijk dun.
Bloeiwijze meestal tot 1 meter lang, vaak regelmatig vertakt,
maar onregelmatig wanneer ze lang worden.
Abortieve bloemen geel; op kleine planten zijn de sepalen en petalen gelijk, op grotere planten
gaan de bloemen verder open, zijn de petalen duidelijk kleiner dan de sepalen en is er ook een
klein abortief vruchtbeginsel.
Sepalen en petalen zijn vaak geel met bruine strepen,
sepalen 7X2 mm, petalen 7X4 mm. Lip tot 15 mm,
helder geel met een paar bruine vlekken. Callus wit met
een paar bruine vlekken, de basis waar het overgaat in
de stempel-zuil is geel en bedekt met kleine, korte, dikke
haartjes. Stempelzuil geel, met grote gele vleugels met
gave kanten. Helmknop geel; aangename geur.
Cultuur
De planten komen van hoogstens tussen 1300 en 1500
meter, wat wij voor een kasklimaat kunnen vertalen in
gematigde kas: gemiddelde nachttemperatuur 12 ºC .
We zullen toch de planten op een lichte plaats moeten
kweken, die dan gecombineerd moet worden met een
hoge luchtvochtigheid, zonder dat de planten zelf drijfnat
zijn.
Dit alles samengevoegd met een wat klimmende
groeiwijze heeft mij doen besluiten de planten op blok te
kweken.
In een pot met pure dicksonia gaat het ook uitstekend,
maar de zeer dunne wortels laten zich op een blok
makkelijker controleren. In de groeitijd hebben de
wortels groene puntjes van wel 4 mm. Raakt de nieuwe
bulb volgroeid dan de plant lichter en droger hangen.
De uiteindelijke vorming van een bloemtak duurt soms
wel twee maanden, maar daarvoor krijgt u dan ook wel
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een meter(s) lange waterval van volgroeide en niet-volgroeide bloemen.
De bloeitijd valt in het najaar.
Regelmatige toediening van mest (3X per twee maanden in de groeitijd) doet hem goed: 1 gram
per liter 20-20-20 of 10-30-20.
In de pot de planten groot uit laten groeien, wanneer echter ergens zomaar midden in de plant een
bulb begint te rotten, ook al deelt u de plant er mee: direkt wegknippen.
A. Klaassen
december 1980

