Orchitheek – Nederlandse Orchideeën Vereniging
Bifrenaria harrisoniae (HK)
Rchb. f., Bonplandia (Hannover)
3:217 (1855).

Vindplaats
Het geslacht Bifrenaria omvat ongeveer 25 soorten, die
voornamelijk in het noorden van Zuid- Amerika voorkomen in
Venezuela, de Guyana's en Brazilië.
Onze B. harrisoniae is een epifyt uit de bergbossen van
Oost-Brazilië die soms ook lithofytisch wordt gevonden in de
volle zon op 200-700m hoogte.
Beschrijving
Pseudobulben enigszins "vierkant" in doorsnee, dicht opeen,
5 tot 7 cm hoog, donkerder van tint soms bruin aan de
bovenzijde. Elke bulb draagt maar 1 blad. Dit is stug, wat
leerachtig, glimmend, puntig uitlopend en tot ca 30 cm lang
en 10 tot 12cm breed.
De bloemstengel komt aan de voet van de bulb en groeit
eerst horizontaal en draagt 1 tot hoogstens 3 bloemen
tegelijk. Deze zijn vaak 5 - 7 cm in doorsnee, wasachtig van
structuur, welriekend en blijven lang goed op de plant.
De kleur kan bij verschillende exemplaren nogal variëren.
Over het algemeen zijn de petalen en sepalen roomwit tot
roze -wit, soms met gele nuances. De grote lip is
uitgesproken donkerpaars tot roodpaars, meestal zijn de
zijlobben paars geaderd. De lip is van binnen sterk behaard, de kleur in de keel van de lip is geel tot
oranjegeel.
Cultuur
De kweek van deze plant zal niet veel moeilijkheden opleveren.
Het beste is een pot (soms voldoet een mandje ook wel) met
een goed doorlatend mengsel van 1/4 sfagnum, ¾ bark. Het
oppotten geschiedt na de bloei, dus meestal in de zomer.
Zodra de groei van de nieuwe scheut goed doorzet verdraagt
deze plant een behoorlijk dosis gietwater en zo nu en dan
vloeibare meststoffen. Men moet echter, zeker in het begin, heel
voorzichtig zijn en geen water in de jonge scheut gieten, die
daardoor gemakkelijk te gronde kan gaan.
Na de groei, zo tegen de winter moet er minder gegoten worden.
Belangrijk is het daarna de plant gedurende minstens een
maand koeler en op een lichtere plaats te zetten, vrijwel niet te
gieten zodat de bulb kan rijpen maar er voor wel zorgen dat de
bulben niet verschrompelen. Gedurende deze periode
ontwikkelen zich de bloemstelen.
Verpotten moet zeer voorzichtig gebeuren omdat deze plant
slecht (veel minder dan vele andere soorten) verstoring van de
nog levende wortels kan verdragen.
Bloeitijd
De bloeitijd is meestal in het voorjaar of begin zomer.

Wetenswaardigheden
De bloemen laten zich niet gemakkelijk in een vaas schikken; te zware bloem voor zo'n korte steel.
Onze plant is ook ongeschikt voor de snijbloemencultuur en heeft geen handelswaarde. Voor
liefhebbers echter juist een heel interessante soort; lang houdbaar, welriekend en gemakkelijk in
cultuur zijn toch wel factoren die ons aanspreken. Ook zij, die niet over een kasje beschikken
kunnen in de kamer of serre met goed resultaat B. harrisoniae kweken. Wel moeten dan de gieten rustperioden nauwkeurig aangehouden worden om werkelijk gezonde bloeiende planten te
krijgen.
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