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Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins
Synoniemen:

Encyclia vespa (Veil.) Dressler
Epidendrum variegatum Hooker
Epidendrum tigrinum Linden ex Lindl
Epidendrum coriaceum Hooker
Epidendrum leopardinum R c h b. f.
Epidendrum rhodobulbon Schltr.
Epidendrum crassilabum Poepp en Endl
Epidendrum vespa Veil.

Verspreiding
Het is een vrij algemene soort die door heel tropisch Zuid-Amerika voorkomt. De hierbij afgebeelde
soort is gezocht in Costa Rica en valt op door wat kleinere bloemen.
Geschiedenis
Encyclia vespa werd al in 1827 beschreven door J.M. Velloso in de Flora Fluminensis.
Omdat deze soort zo variabel is, wat o.a. blijkt uit het hierboven genoemde aantal synoniemen, is
deze steeds weer opnieuw beschreven, met alle misverstanden vandien. Robert Dressler heeft
Epidendrum vespa kortgeleden bij de Encyclia's ondergebracht, omdat één kenmerk, de
gedeeltelijk vergroeide lip, daartoe aanleiding gaf. Inmiddels heeft de soort in 2003 de naam
Prosthechea vespa gekregen.
Beschrijving
Een zeer variabele soort, tot 45 cm lang. De pseudobulben staan rechtop, bol- tot spoel-vormig, 620 cm lang en 1,5-5 cm breed, 2 bla-dig, glimmend groen.
De bladeren zijn langwerpig, tongvormig, tot 25 cm lang en 2 cm breed, spits toelopend. De
bloeiwijze is trosvormig. Bloeit aan het eind van de bulbe, weinig tot veel bloemen, tot 30 cm lang,
schutbladen klein. De bloemen zijn gelei-groen of crème-groen, zwaar bespikkeld bruin, lip wit met
roze tekening.
Kweekwijze
Om in de kas of op de vensterbank tot betere resultaten te komen kan het een goed uitgangspunt
zijn om meerdere planten die qua kweekwijze „veel op elkaar lijken bij elkaar te brengen. Deze
soort lijkt veel op Epidendrum fragrans. Om ze te kweken zijn ze zeker niet moeilijk.
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Gematigd is het uitgangspunt, met halfschaduw. Is er sterke zon, dan de plant wat extra schaduw
geven en voor luchtbeweging zorgen.
Watergeven: De plant laat zelf weten wanneer hij weer verder wil. Als het oog uit gaat lopen in het
voorjaar, het watergeven opvoeren, in volle groei voldoende water geven en juiste
luchtvochtigheid.
De plant begint laat in het voorjaar met de bloei, vaak aan de top van de bulbe van vorig jaar.
Vanaf midden september de plant wat meer licht geven, zodat die bulben lekker kunnen uitrijpen.
In een groeizomer zoals dit jaar kan de plant ook buiten, 's Winters wat minder water, niet droog
houden. Let op de laatste bulbe: die moet vol blijven.
Laagste temperatuur in de winter 14°C, overdag kan de temperatuur, zeker in de zomer wel tot
30°C. komen.
Deze planten hebben een vrij brede groei vooral als ze wat ouder worden, meestal levert
blokcultuur moeilijkheden op.
Potcultuur met goed doorlatend mengsel doet hem goed. Stenen, zgn. Azaleapot, hij doet het pas
echt lekker als de plant langs de rand van de pot kruipt.
Mest alleen in de groeitijd, daags na de watergift.
A. Klaassen
december 1989

