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Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins
Synoniem:Cattleya aurantiaca (Batem. ex Ldl.) P.N. Don.
Naam:
Samen met een aantal andere 2-bladige Guarianthes heeft deze een zeer nauwe verwantschap
met het geslacht Epidendrum en cattleya. In oudere boeken zal men daarom moeten zoeken bij
Epidendrum aurantiacum (Batem. ex. Ldl).
Vindplaats:
Vooral in de bergen van Mexico, Guatemala, San Salvador,
Nicaragua, Honduras, maar niet op al te grote hoogten.
Omschrijving:
Pseudobulben lang en slank, tot 40 cm hoog, omgeven door vliezige
scheden. Twee langwerpige, stompe, vrij stugge bladeren.
Bloemstengel kort met 2 tot 10 oranjekleurige bloemen met vrij korte
stelen, bloemen 3 tot 4 cm in doorsnee. Lip schuitvormig naar
beneden gebogen met kleine donkere spikkels. De bloemen kunnen
bij sommige exemplaren vrij flets-oranje zijn en niet geheel open
gaan. Waarschijnlijk heeft men dan te doen met een natuurlijk
hybride nl.:
G. aurantiaca x G. skinneri, die ook vaak in catalogi wordt aangeboden onder de naam
C. aurantiaca.
Cultuur:
In cultuur wijkt dit soort niet zo sterk af van de andere soorten uit de groep van 2-bladige
Cattleya's. Wel brengt de bloei in het vroege voorjaar mee, dat men de plant na de groei in de
zomer en het volwassen worden van de nieuwe scheut in de herfst, gedurende de winter zeer
matig moet gieten. De scheut kan dan afrijpen en ca. eind januari verschijnt de bloemstengel met
de knoppen, die in februari/maart open gaan. De meeste andere 2-bladige Cattleya's
(Guarianthes) bloeien in de zomer en herfst.
De groei van G. aurantiaca begint dus veel later. Gedurende de winter moet de plant een
gematigde temperatuur hebben en veel licht. De bloeispat blijft vaak lichtgroen totdat de
bloemknoppen verschijnen, maar als deze spat bruin wordt en verdord lijkt hoeft dit niet te
betekenen, dat de bloei achterwege blijft. In de groeiperiode is bemesting (visemulsie of een
chemische mest zoal Petersmest) volgens het normale schema gegeven (1 x per 14 dagen) heel
bevorderlijk. Verpotten moet bij alle Cattleya's (Guarianthes), indien in pot gekweekt, 3/4 osmunda
- 1/4 sphagnum, gemiddeld eens per 2 jaar geschieden. Belangrijk is er op te letten, dat dit gebeurt
vóórdat de nieuwe wortels verschijnen omdat Cattleya (Guarianthes) heel gevoelig is voor
wortelbeschadiging bij het vormen van de nieuwe scheut een paar weken na de bloei. Indien men
de plant een goede plaats aan het raam kan geven met een gematigd klimaat is het kweken als
kamerplant zeer wel mogelijk.
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