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Trichocentrum luridum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
Synoniem: Oncidium luridum Lindl.
Naam:
De plant werd voor het eerst door Lindley in 1823
beschreven. In dat jaar kwam hij voor het eerst in Europa in
bloei in de kassen van mr. Griffin in South Lambeth. O.luridum is een van de weinige tropische orchideeen, die
Linnaeus kende (onder de naam Epidendrum guttatum).
De naam 'luridum' slaat op de kleur van de bloemen =
geelbruin, die overigens zeer variabel is.
Verspreidingsgebied:
Florida via WestIndie en Mexico via Centraal-Amerika tot
Columbia en Peru, Brazilie en Guyana.
Beschrijving:
Hoort tot de zgn. ezelsoren, d.w.z. Oncidiums zonder of met
heel kleine pseudobulben. Onze plant is heel groot met een
zeer leerachtig, dik vlezig, soms iets rood gespikkeld blad
van 15 -17 cm lang en 2,2 -13 cm breed.
De zeer kleine pseudobulben zitten aan een kort, rizoom en
zijn volkomen verborgen tussen schutbladeren.
De bloeiwijze is een rechtopstaande, soms iets verbogen,
losse tros van 30-180cm lang met een dikke, stevige, bruinrode stengel. De tros bestaat uit vrij ver
uiteenstaande takken, die al dan niet meer vertakt zijn. De talrijke bloemen zijn 5-7 cm groot en
zeer variabel van kleur, meestal bruingeel of roodbruin met een gele tekening. De sepalen en
petalen hebben een korte klauw en de rand is sterk gegolfd. De lip is wat langer en veel breder
dan de sepalen en petalen, vioolvormig tot eirond, 3-lobbig en sterk versmald aan de basis. Ook
hier is de rand gegolfd. Het zuiltje is kort, met uitstaande vleugeltjes.
Cultuur
Oncidium luridum is een plant voor de gematigde kas.
Het blad geeft al aan dat de plant veel licht kan verdragen, dus ook zoveel mogelijk moet hebben,
maar om hem, zoals veel gebeurt, tezamen met 0. splendidum te kweken, is onjuist : Oncidium
splendidum moet haast rode bladeren krijgen van de zon, terwijl O. luridum tegen de heetste
zomerzon beschermd moet worden. Kweken dicht bij het glas in de gematigde kas geeft goede
resultaten.
Het watergeven is afhankelijk van de kweekwijze; hij kan namelijk zowel op het blok als in de pot.
Maar vergist u zich niet in O. luridum; dat leuke plantje kan na enkele jaren uitgroeien tot een grote
plant (zie bovenstaande maten) en dan is uw plant niet meer in de pot te houden, bovendien heeft
de plant een rizoom zodat een wat klimmende groeiwijze ontstaat: op een stuk kurkschors heeft de
plant meer mogelijkheden, terwijl watergeven dan eenvoudiger wordt: in de groeitijd een keer per
week dompelen, om de dag kurkschors en wortels nevelen (nieuwe, niet volgroeide bladeren
hebben onder een 'vouw' met een vlies er omheen, waar makkelijk water in blijft staan met als
gevolg rotting).
Als de nieuwe scheut volgroeid raakt, zal rantsoeneren van water de plant dwingen tot bloeien. De
bloemtak is vaak uitzonderlijk lang, waardoor de plant in lage kassen wel eens bloeiproblemen
oplevert. In de groeitijd is deze Oncldium dankbaar voor bladbemesting, wekelijks op halve sterkte
(1/2 gram per liter water).
Oncidium lurldum is een echte kasplant, die vanwege licht en luchtvochtigheid in de kamer teveel
moeilijkheden zal opleveren. Omdat deze groep hardbladige Oncidiums (o.a. O. microchilum, 0.
cavendishianum) specifieke eisen stelt, is het aanbevelingswaardig een aantal planten samen in
een groep te kweken.
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