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Chysis bractescens LdI.
Vindplaats:
Een vertegenwoordiger uit een geslacht met slechts 5 of
6 soorten die allen in Mexico en de Midden-Amerikaanse
tropen voorkomen.C.bractescens werd in 1839 door
John Barker uit Mexico naar Engeland over gebracht,
waar de planten 2 jaar later voor het eerst
bloeiden.Verder komt deze soort voor in Guatemala en
Honduras. Sommige auteurs vinden dat deze soort een
variatie is van de eveneens zeer mooie Chysis aurea,
maar in de meeste boeken zal men hem aantreffen als
aparte soort.
Omschrijving:
Pseudobulben tot ongeveer 30 cm lang, spoelvormig,
schuin naar voren afhangend met naar weerszijden
grijsgroene zachte bladeren. Het blad valt af zodra de bulb
in de winter volgroeid en rijp is. De bloemstengel,
hoogstens 20 cm lang, ontspruit uit de nieuwe scheut als
deze al 10 tot 15 cm lang is omstreeks maart/april. De bloei
duurt ca 2 ½ week en is meestal in de maanden april/mei.
Grote planten kunnen tot ca 10 bloemen van 7 cm
doorsnee dragen. Deze zijn heel lichtgeel tot wit,
wasachtig, welriekend en de lip heeft een iets roodbruine
tekening.
Cultuur:
Men kan Chysissoorten het best in een mandje of pot, die opgehangen wordt kweken,
hoewel op varenblokjes ook goede resultaten mogelijk zijn. Vooral in mandjes kunnen ze tot
grote planten uitgroeien met overdadige wortels, die in bossen buiten het mengsel afhangen.
Een gematigd klimaat met een hoge luchtvochtigheid in de zomermaanden in een frisse,
luchtige omgeving is het beste. Bij potcultuur gebruikt men een grondmengsel zoals bij
Cattleya’s, dus ¾ osmunda of dennenbast en ¼ veenmos.Na de bloei, omstreeks mei/juni,
zet de groei van de nieuwe scheut door en kan de plant veel gietwater verdragen en ook wat
vloeibare bemesting totdat de bulb het laatste (topblad) gaat vormen. Hierna het gieten
matigen en in de winter geheel stoppen. Deze rustperiode waarin zo nu en dan even over de
plant geneveld mag worden, is nodig om de nieuwe pseudobulb te laten afrijpen. Als in het
vroege voorjaar aan de voet hiervan de jonge scheut begint te groeien mag voorzichtig weer
begonnen worden met gieten. Vooral zorgen, dat geen gietwater in de scheut achterblijft.
Met enige zorg is Chysis bractescens (ook C. aurea) in een serre een gemakkelijke plant en
als men in de zomermaanden voldoende luchtvochtigheid kan verkrijgen ook wel in de
kamer. Omdat de plant zoveel lange wortels maakt moet hij dan wel bij een raam worden
opgehangen. Ochtendzon of zon in de late middag kan het zachte blad wel verdragen, maar
voor de zomerse middagzon moet geschermd worden.
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