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Cattleya iricolor Rchb. f.
Verspreiding
Equador Vindplaats
Cattleya iricolor groeit in kolonies in de Andes
aan de oostelijke hellingen; in bosranden en
op solitaire bomen in de lagere bergwouden.
Altijd vochtige omgeving, op hoogten van
450-800 meter.
Bloeitijd
Juli tot september in hun natuurlijke situatie.
Naamgeving
De firma Veitch en zonen verwierf de eerste
plant op een verkoping bij Stevens omstreeks
1870, er was echter geen plaats van herkomst bij.
Toen hij voor het eerst bloeide, gelukte het Reichenbach deze soort te onderscheiden en als
nieuwe soort te beschrijven. Deze eerste beschrijving vond plaats in ‘Gardeners Chronicle’ 1874.
Hij noemde de soort Cattleya iricolor: gekleurd als de regenboog, ongetwijfeld een overdrijving.
Cattleya iricolor verdween daarna spoedig uit cultuur en werd pas in 1962 door Pater Angel
Andreetta herontdekt.
Beschrijving
De bulben staan losjes, door korte tot 2 cm lange rhizomen met elkaar verbonden. Knotsvormig,
18 x 2 cm groot, 2-ledig: het onderstuk 3-5 cm lang, het bovenste overeenkomstig langer,
omgeven door papierachtige schedes.
Op de top van de bulbe staat een enkel, riemvormig blad, van ongeveer 25 cm lang maar 2 cm
breed. De bladeren hebben een diepe inkeping aan de top.
De bloemsteel bereikt een hoogte van 15 cm en komt voort uit een 4-5 cm lange bloemschede. De
bloeiwijze heeft 2-4 bloemen, die 8-10 cm worden. Ze geuren. De sepalen zijn 4,5 cm lang en 1 cm
breed, de petalen zijn gelijk maar smaller. De lip is 3 tot 3,5 cm en ongeveer 2 cm breed. Het
zuiltje is licht gebogen, ongeveer 18 mm lang, wit tot crème gekleurd, doortrokken met een vleug
purper.
Cultuur
Cattleya iricolor is een orchidee uit het warme Amazonegebied van Equador.
Op de warmste plek in de gematigde kas voelt hij zich thuis, als de temperatuur maar niet onder
15 ºC komt en er een hoge luchtvochtigheid gehandhaafd blijft.
De plant kan flink groeien en hij vertakt zich ook, daarmee moet u tijdens de aankoop wel rekening
houden. Opbinden is goed mogelijk: druivenhout, acaciahout, maar ook in houten mandjes. Oppotten in dichte potten geeft snel het gevaar van te lang nat blijven. Stevig opbinden, zodat de
plant goed kan wortelen.
De scheut ontwikkelt zich na de bloeitijd in mei/juni en vordert langzaam, de plant houdt van
warmte met hoge luchtvochtigheid met luchtbeweging. Verse lucht blijven toevoeren.
Hij houdt van regelmatig mest.
Als de herfst nadert wordt het water geven verminderd en de plant wordt dan zo licht mogelijk
gezet.
De nachttemperaturen moeten in de herfst en in de winter zo rond de 15 ºC liggen, de dag
temperaturen liggen wat hoger, 's morgens nevelen, vooral de onderkant van de plant is belangrijk,
60% luchtvochtigheid is mooi.
Meestal groeit de bulbe in de winter pas volledig uit en toont zich de bloemspat.
Gedurende de bloei kunt u de tijd verlengen door de plant wat droger en kouder te zetten.
Geen vensterbank cultuur.
Bloeitijd: maart tot mei.
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