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Laelia albida Batem. ex Lindl.
Sectie Kalolaeliae (Schlechter)
Synoniemen Bletia albida Rchb.f.
Cattleya albida Beer.
Laelia discolor A. Rich. & Gal.
Vindplaats
Deze nogal bloeiwillige soort wordt
gevonden in Mexico en wel
voornamelijk in de provincie Oaxaca waar vele andere soorten van de
Mexicaanse Laelia's worden gevonden
- ze groeien daar voornamelijk op
eikenbomen. De vindhoogten variëren
van 1300 tot 2600 meter boven de
zeespiegel. Het is daar doorgaans aan
de koele kant. De eerste planten van
deze soort werden gevonden in de
omgeving van de plaats Santo Pedro.
Beschrijving
De dicht op elkaar staande,
peervormige, harde pseudobulben
worden 3 - 4 cm lang en zijn sterk gegroefd, vooral op latere leeftijd.
Aan de top van de bulbe staan meestal 2 smalle, lancetvormige, stugge en leerachtige bladeren,
deze bladeren eindigen in een scherpe punt.
De bloeiwijze, die vanuit de top van de bulbe ontspringt, kan een lengte bereiken van 50 cm, maar
wordt doorgaans niet langer dan 35 tot 45 cm. Aan het bovenste gedeelte ontspringen losjes uit
elkaar 3 tot 6 fraai gevormde bloemen; deze bloemen geuren fijn en bereiken een diameter van
plm. 5 cm.
Deze soort werd voor het eerst beschreven door Bateman in: The Botanical Register - vol. 21 -fol.
1751 (1839).
Cultuur
Zoals alle Mexicaanse soorten uit het geslacht Laelia en wel speciaal uit de sectie Podolaeliae,
komt ook deze van tamelijk grote hoogte uit een nogal droog gebied, daarom is het het beste om
ze een koel-gematigd plaatsje te geven waar ze het gehele jaar goed licht ontvangen.
Ook vensterbankkwekers kunnen goed en veel succes met deze soort hebben. We kunnen deze
planten namelijk zonder risico 's zomers op een zonnige, beschutte plaats hangen of zetten, waar
we ze op zonnige dagen veel water geven met op gezette tijden ook wat bemesting in de normale
dosering,
's Winters hangen we ze op een koele, droge en zeer lichte plaats zonder een druppel water,
wanneer tenminste de relatieve luchtvochtigheid niet te laag is, d.w.z. tussen de 70 en 90%. Is het
veel droger, dan doen we er goed aan om van tijd tot tijd een klein beetje te nevelen (b.v. 1 x per
14 dagen) om te sterke uitdroging te voorkomen.
Blokcultuur bevalt het beste, ook wanneer we deze soort op de vensterbank kweken en dan is de
wisselcultuur dus de aangewezen methode.
Deze Laelia bloeit in de late herfst tot in de vroege winter.
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