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Masdevallia instar Luer Andreetta 1978
Chr. Branger
Naam
De naam instar is afkomstig uit het Latijn en
betekent evenbeeld, geheel als, of ongeveer.
Dit duidt er op, dat hij op een andere
Masdevallia lijkt en wel op M. triangularis
Lindl. Daarom behoort hij bij de sectie
Triangulares Krzl, door anderen sectie
Caudatae Veitch genoemd.
Vindplaatsen
Deze plant komt voor in Ecuador, in de
regenwouden van Cajanuma op een hoogte
van 2500 tot 2700 m. Andreetta vond hem in
juli 1973, hij kweekte hem op en de plant
bloeide in juli 1977 in Cuenca.
Hij is ook in Peru aangetroffen, maar de
vindplaats daar is niet meer bekend.
Beschrijving
De plant is van middelmatige grootte: hij groeit
epifytisch en is zoals verreweg de meest
Masdevallia's zodevormend.
De bladeren staan rechtop en zijn leerachtig,
6-11 cm lang met inbegrip van het 1,5-3 cm
lange bladsteeltje, en 2 cm breed. De top van
het smal-eivormige tot elliptische blad is
drietandig.
De bloemstengel draagt 1 bloem, is 6-11 cm
lang, terwijl het bloemsteeltje 1 à 2 cm lang is,
zodat de bloemen wat boven de bladeren
uitsteken.
De sepalen zijn geel, aan de binnenkant zitten fijne roodbruine stipjes. De staarten zijn geel-bruin
en 2-5 cm lang. De sepalen zijn tot op een halve centimeter met elkaar vergroeid, zodat de bloem
een vlakke indruk maakt. De plaat van de sepalen gaat vrij abrupt over in de staarten, die rechtop
en zelfs wat naar achteren staan. De dorsale sepaal is wat ovaal en 1,5 bij 1,3 cm. De laterale
sepalen zijn wat kleiner. De petalen zijn wit en 0,6 bij 0,2 cm groot: de afgeknotte top is tweelobbig
met een klein puntje tussen die lobben. De lip is ongeveer 0,5 cm lang en 0,3 cm breed, cremekleurig, met wat purperen stipjes en in het midden een zwelling; de top is wat teruggeslagen. De
zuil is stevig, wit van kleur, afgezet met purper, 0,5 bij 0,3 cm groot.
Verwisselingsmogelijkheden
Zoals gezegd lijkt hij op M. triangularis Lindl. Hij verschilt daarmee, doordat de hoek, die de
verbinding van de sepalen maakt bij M. triangularis wat stomper is dan bij M. instar. Hij lijkt ook op
M. xanthina Rchb.f. Een verschil daarmee is de ellipsvormige lip met een insnoering juist onder de
afgeknotte top bij M. instar.
Cultuur
Daar de plant uit gebieden tussen de 2500 en de 2700 m komt, moet hij koel gekweekt worden. Hij
maakt zijn slechtste tijd door in onze zomer, wanneer de temperatuur buiten boven de 22 ºC komt.
Door goed te schermen kunnen we proberen de temperatuur in onze kas onder de 25 ºC te
houden. Te vochtig bij die hoge temperaturen is ook niet goed, want dan treedt al snel verrotting
en verslijming op.
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We potten op in een luchtig mengsel, wel zoveel mogelijk plantaardig. Wat piepschuimkorrels mag
wel, maar dat mag niet overheersen. Verpotten om de 2 jaar is aan te bevelen. We moeten eerder
verpotten, als we zien, dat de plant niet groeit of de potsubstantie er slijmerig of bedorven uitziet.
Fijne bark in het mengsel doet de planten vaak goed.
In september begint de goede tijd voor onze planten; de buitentemperaturen worden dan lager,
zodat ze het wat koeler krijgen en we dan ook wat meer licht kunnen toelaten.
December 1981

