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Oncidium varicosum var. rogersii Rchb.f.
Vindplaats:
Voornamelijk in streken met een gematigd klimaat in Midden-Brazilië.
Omschrijving:
Hoewel de oorspronkelijke soort, O. varicosum, reeds in 1837 door
Lindley werd beschreven, is de variëteit pas in 1868 door Henry Rogers
gevonden en in Engeland ingevoerd en later naar hem genoemd.
Het verschil tussen soort en variëteit blijkt voornamelijk uit de grootte van
de bloemen, die bij de laatste 5 cm of soms nog wel groter kunnen zijn, terwijl de lip van de soort
hoogstens 3 cm bedraagt. Bovendien is de lip van de variëteit dieper ingesneden. De
pseudobulben van ca. 7-12 cm hoog dragen 2 bladeren van 20-25 cm lang. De jonge bulben zijn
glimmend groen en glad; bij het ouder worden zijn de bulben sterk gegroefd. De bloemstengel
ontstaat aan de voet van de bulb, meestal in het najaar, en kan soms een lengte van 1 ½ meter
bereiken. Aan het laatste gedeelte hiervan verschijnen vele zijtakjes, zodat bij het opengaan van
de bloemen in oktober/november de bloeiwijze een scherm van prachtige chromaat-gele
bloemetjes te zien geeft. Op de plant kan men zeker enkele weken hiervan genieten. In een vaas
veel korter.
Cultuur:
In een gematigd klimaat op een zeer lichte plaats kan deze plant met
evenveel succes op een varenblokje als in een pot gekweekt worden.
Bij potcultuur in varenwortel of dennenbast, met weinig veenmos
gemengd, is het verpotten om de 2 jaar zeker nodig, omdat deze
Oncidium de neiging heeft omhoog te groeien en de nieuwe scheut
aanzienlijk hoger boven het plantmateriaal uit komt te zitten. Zelfs op
een varenblokje kunnen forse planten er tenslotte bovenuit groeien,
zodat na een aantal jaren een nieuw varenblok bovenaan bevestigd moet worden.
Als in het voorjaar de jonge scheut aan de voet van de' laatste bulb verschijnt en er nog geen of
onvoldoende wortels aanwezig zijn, moet voorzichtig met gieten begonnen worden. Er mag geen
water achterblijven in de bladschee. Zodra de wortelgroei doorgezet is, verdraagt deze plant
rijkelijk water, afgewisseld met vloeibare mest. Alvorens weer te gieten laat men de plant eerst
opdrogen. Zodra in de nazomer de bulb bijna volgroeid is wordt wat zuiniger gegoten. Na de
bloeitijd, najaar en/of winter, dient het water sterk beperkt te worden, zonder dat de bulben
inschrompelen. Gedurende de wintermaanden groeit de plant niet en blijft door regelmatig nevelen
en sporadisch gietwater in goede conditie tot het voorjaar. In het algemeen is deze Oncidium niet
zo geschikt voor de kamerkweek, alleen al door zijn omvang, maar in een ouderwetse serre, waar
een goede luchtvochtigheid heerst, zou men wel met enige zorg goede resultaten kunnen
verwachten.
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