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Guarianthe bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins.
Synoniem: Cattleya bowringeana Veitch

Vindplaats
Dit is de meest bekende tweebladige Cattleya, afkomstig uit Brits Honduras en Guatemala. Hij
werd in 1884 door Veitch geïntroduceerd en beschreven in de Gardener's Chronicle in 1885. Dit
soort werd genoemd naar de heer J.C. Bowring, een enthousiast orchideeënliefhebber. Groeit op
rotsen in de buurt van watervallen, waar een hoge luchtvochtigheid aanwezig is.
Omschrijving
Pseudobulben tot 60 cm hoog, aan de basis vrij dun, maar met een
sterk verdikte bolvormige voet. Bladeren 2, vlezig, zeer groen, en + 15
cm langwerpig ovaal .
Bloemstengel eindstandig, ontstaat bij de gerijpte laatste nieuwe
scheut; groeit uit een z.g. spat (vliesdun weefsel tussen de bladeren
die de knoppen beschermt bij het afrijpen van de bulb). De bloemtros
kan soms 20 bloemen van 6 cm doorsnee bevatten, van zachtroze tot
paarsroze van kleur. Sepalen en petalen zijn breed. Lip is
trompetvormig met een donkerpaarse rand en goudgele keel.
Cultuur
Plant van de gematigde kas.
Deze sterke soort is verwant aan Cattleya skinneri. Het is een voor liefhebbers gemakkelijke plant.
Hij vraagt zeer veel licht. Luchtvochtigheid als voor Cattleya's.
In de huiskamer is het belangrijk veel te sproeien, alleen voorzichtig met nieuwe scheuten, dat er
geen water in de scheut komt.
Oppotten in het voorjaar in een mengsel van 2 delen boomvaren, 1 deel brokjes turf en 1 deel
mos.
Tijdens de groei van april-mei tot oktober bemesting van 1 gram per liter water, eens per maand.
Bij het verpotten is het beter een stenen pot te nemen of een plastic pot met een goede drainage.
Water geven 1 à 2 keer per week, de hoeveelheid hangt af van de gebruikte pot.
Bloeitijd vindt plaats van oktober tot december. Veel licht geven en niet overdrijven met warmte.
Gedurende de winter houdt men de planten iets aan de droge kant, doch de plant niet laten
verschrompelen.
Deze soort is ook geschikt voor de huiskamer, maar dan moet men zeer veel licht geven.
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