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Cochleanthes discolor (Lindl.) Schultes & Garay

Verspreiding:
Cuba, Honduras, Costa Rica, Panama, Venezuela.
Groeit epiphytisch, hoog in het regenwoud of in het bergwoud; op 500 - 2000 m hoogte. Groeit op
met mos bedekte takken, voornamelijk op halfbeschaduwde plaatsen.
Naamgeving:
De geslachtsnaam Cochleanthes is afgeleid van de Griekse woorden kochlias = spiraalvormige
schelp en anthos = bloem, hetgeen verwijst naar de vorm van de bloem; discolor = veelkleurig
Verwisselingsmogelijkheden:
Cochleanthes discolor is zo duidelijk in de beschreven vormen en kleuren van de bloemen, dat de
soort zeer goed te onderscheiden is van de andere 9 soorten van dit geslacht.
Cultuur:
Cochleanthes discolor moeten we plaatsen op een halfbeschaduwde plek in een vochtig gedeelte
van de gematigde kas.
Cultuur in potten is mogelijk en ook gebruikelijk: in vezelig materiaal, afgedekt met mos en met
potscherven voor drainage.
Een goede andere aanpak is de "sandwichmethode": de plant wordt opgebonden, en dat kan ook
nog bij flinke omvang, in een vezelig substraat, dat aan alle kanten door stevige stukken schors
omgeven wordt. Deze methode heeft goed voldaan, vooral doordat de toestand van het
wortelgestel goed is waar te nemen en de ontwikkeling dus goed gevolgd kan worden. Gedurende
het gehele jaar moet voor voldoende luchtvochtigheid gezorgd worden en voldoende worden
gegoten.
Er is geen rusttijd.
De groeiperiode begint in het voorjaar; dan veel water geven en van tijd tot tijd bemesten.
's Winters moet de plant lichter staan en als de nieuwe scheuten zich dan reeds vertonen moet
ook meer water gegeven worden.
Vanaf het verschijnen van de bloeiknoppen duurt het nog ca. 3 maanden totdat de bloemen
opengaan. De desbetreffende scheut is bij het zichtbaar worden van de knop al grotendeels
uitgerijpt.
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Bloeitijd:
De bloei duurt geruime tijd: mei - oktober, maar het hoogtepunt valt omstreeks augustus. De
bloemen blijven ca. 2 weken goed.
Hybriden:
Sinds 1960 is een aantal interessante hybriden gekweekt:
Cnths. discolor x Cnths. aromatica = Cnths. Overbrook (W.W. Wilson)
Cnths. discolor x Cnths. wailesiana = Cnths. Merion (W.W. Wilson)
Cnths. discolor x Cnths marginata = Cnths. Moonbeam (Casa Luna)
Verder nog talrijke hybriden met andere geslachten.
Tot nu toe is slechts 1 natuurhybride waargenomen en beschreven:
Cnths. discolor x Cnths. marginata (Horich).
Bron: Orchideenkartei Die Orchidee januari-februari 1991
Tekst: K. Senghas. Vertaald en bewerkt door J.M.G. Bouwman.
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