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Cattleya cinnabarina (Bateman ex Lindl.) Van den Berg
Synoniem:Laelia cinnabarina Batem, ex Ldl.
Vindplaats:
Het gebied waar deze mooie Laelia voorkomt
bevindt zich in de provincie Minas Gerais en
Rio de Janeiro (Zuidelijk Brazilië). Ze groeien
ook vaak lithofytisch (op rotsbodem) op hoogten van 500 en 1300 m boven zee. Een streek
met zeer veel ruwe kalksteen formaties; vaak
heel moeilijk begaanbaar terrein.
Omschrijving:
De pseudobulben zijn cilindervormig, van
onderen vrij dik en afgerond, 5-20 cm hoog of
soms iets meer. De jonge opgroeiende bulb is
omgeven door een dunne vliezige schede, die
later bij het rijpen verdwijnt.
De bulben hebben één (zelden 2) leerachtig, puntig blad van ca. 25 cm lang. Als de plant op een
zonnige standplaats staat, krijgen de bulben en ook de bladeren een paarsgroene kleurzweem.
De eindstandige, zeer dunne bloemstengel van ongeveer 50 cm lang ontspruit uit een
bloemschede en kan 5 tot vaak 12 bloemen dragen. De oranjerode bloemen zijn 5 a 7 cm in
doorsnede. De buitenkant van de vrij smalle bloemblaadjes zijn iets minder fel gekleurd. De 3lobbige lip is van de basis af buisvormig om het zuiltje gebogen; het voorste middendeel is sterk
gekarteld en van binnen rood geaderd op een gele ondergrond.
De bloeitijd valt in het voorjaar tussen februari en april/mei. De bloemen blijven soms wel 6 weken
goed.
Cultuur:
Een plant voor een gematigde- tot gematigdwarme omgeving op
een zeer lichte plaats waar 's zomers licht geschermd moet
worden en 's winters de volle zon kan doordringen.
Potcultuur is aangewezen; in een mengsel van ¾ varenwortel of
dennenschors en ¼ veenmos. Ook andere mengsels, waarbij
gebruik gemaakt wordt van toevoegingen zoals brokkenturf en/of
beukenblad zijn heel goed mogelijk.
Een normale bemesting vanaf enkele weken na de bloei tot in het
najaar is heel bevorderlijk om forse planten te krijgen.
In de wintermaanden dient de plant heel spaarzaam gegoten te
worden om de nieuwe scheuten te laten afrijpen. In die periode
mag het grondmengsel best eens droog aanvoelen en bemesting
is dan uit den boze.
Vooral de zonnige plaats in de wintertijd zal de groei van de
bloemstengel in het voorjaar sterk stimuleren; zo kan het zijn, dat
in sombere winters met veel mist de plant niet in bloei komt. In die
gevallen kan men met dagelijks enkele uren kunstmatige belichting (na zonsondergang) proberen
het gebrek aan licht op te heffen.
Deze 'gematigde' Laelia en ook de Laelia flava bijv. moet met de nodige zorg op een vensterbank
of in de serre met succes te kweken zijn. De Mexicaanse Laelia soorten zijn wat gemakkelijker,
omdat deze wat koeler staan.
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