Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Trichocentrum lanceanum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams
Synoniem: Oncidium lanceanum Lindl.
Vindplaats:
Colombia, Venezuela, de Guiana's, dus ook
Suriname, en op Trinidad. De eerste exemplaren
van deze prachtige Oncidiumsoort werden in 1834
door J.H. Lance in Suriname gevonden en naar
Engeland overgebracht, waar ze een jaar later op
de kwekerij van Loddiges tot bloei kwamen.
Omschrijving:
Een wortelstok met tot 10 cm brede en 40 cm lange
stugge leerachtige bladeren.
Het blad heeft een lichtgroene kleur en is bezaaid met
bruinrode spikkeltjes.
In mei/juni verschijnt aan de voet van het blad, in de
vouw, de bloemstengel, die tot ca 50 cm hoog kan
worden en tot 20 bloemen van 3 1/2 cm doorsnee kan
hebben. De welriekende bloemen hebben een
bijzondere kleurencombinatie: petalen/sepalen zijn
geelgroen met donkerbruine stipjes en grotere vlekken,
terwijl de lip met zijn violette tint hier sterk bij afsteekt. Er
komen in de natuur nogal wat verschillen in kleur van de lip voor. Van bijna wit tot donkerviolet, maar altijd verlopend van kleur met het donkerste deel dan de basis.
De bloemen blijven lang goed en zijn ook zeer houdbaar op water in een vaas.
De wortel groei kan heel uitbundig zijn. Vele wortels groeien buiten het potmengsel naar alle
zijden, zodat het lijkt of de plant op "stelten" staat.
Cultuur:
Een plant voor de warme kas met veel licht en een hoge
luchtvochtigheid. Dus echt een plant voor een uitgesproken tropisch
klimaat. Gematigd gekweekt gaat soms ook wel, maar de
bloemstengels zijn dan veel minder fors.
Meestal worden stenen potten gebruikt of een houten kratje, hoewel
het kweken op een varenblokje of stammetje goed mogelijk is. Bij
potcultuur is een goede doorlatendheid van het plantmateriaal een
eerste vereiste. Dit bereikt men met dennenbast of puur varenwortel.
Bij het gieten wachten tot het potmengsel is opgedroogd alvorens
weer te gieten. Belangrijk is om de vele wortels, die zich boven de pot als ware
"luchtwortels" gedragen niet op te vullen met potmateriaal of bij het verpotten onder het
mengsel te verwerken Dan treedt snel rotting op.
In de groeitijd, augustus/november, heeft de plant veel licht en ook een hoge luchtvochtigheid
nodig en zal de nevelspuit er vaak aan te pas moeten komen.
In de winter treedt een zekere rustperiode in waarin heel weinig moet worden gegoten om het
blad te laten afrijpen. In de maanden februari/maart kan alleen met de nevelspuit gewerkt
worden. Dit is nodig want zonder een rusttijd krijgt men geen bloei.
Helaas is deze plant in het algemeen ongeschikt voor de huiskamer en serre.
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