Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek

1

Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg
Synoniem : Laelia crispata (Thunb.) Garay

Sectie Parviflora
Subsectie Crispatae
Basioniem Cymbidium crispatam Thunb.
Synoniemen Laelia rupestr/s Lindl.
Bletia rupestr/s (Lindl.) Rchb.f.
Vindplaats
Deze als plant slanke soort wordt gevonden In de staat Minas Gerais bij de plaats Diamantlna op
de rotsachtige, alpine gebieden van de Serra da Piedade, de Serra de Barao en de Serra Milagre
in het zuidoosten van Brazilië. Ze groeien daar zuiver lithofytisch op ertshoudende rotsformaties.
Deze soort heeft binnen de subsectie Crispatae het grootste verspreidingsgebied. Ze groeien op
hoogten van 700 tot 1200 meter boven de zeespiegel in de volle zon.
Omschrijving
Deze soort heeft rechtop groeiende pseudobulben, sterk cilindervormig en aan de basis iets breder
dan aan de bovenkant; de onderzijde is afgerond. De bulben zijn 12 tot 20 cm lang met aan de top
van de bulb één smal, rechtop groeiend blad, stug en leerachtig; het blad is smal en blijft ook bij
het ouder worden licht gevouwen en wordt ongeveer even lang als de bulbe; het is grijsgroen van
kleur.
De bloemsteel aan het einde van de bulbe ontspringt uit een smalle lange spatha; deze bloemsteel
wordt 2 à 3 maal langer dan het blad en heeft 3 à 5 bloemen, die los verspreid aan de top van de
bloemsteel staan.
De bloemen zijn vlak en wijd geopend. Ze hebben een diameter van ca. 4 cm. De lip staat recht
naar voren gericht en het uiteinde van de middenlob is sterk gekromd. De bloeitijd valt meestal in
het voorjaar en de bloemen blijven lang in goede conditie op de plant.
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Cultuur
Een plant voor een gematigd-koele omgeving op een zeer licht
plaats met grote temperatuursverschillen tussen dag en nacht.
Indien de plant geen last heeft van verbrandingsverschijnselen staat
ze het liefste in de volle zon en dit laatste zeer zeker gedurende de
wintertijd.
Potcultuur is de aangewezen manier, met een mengsel van pure
varenwortel en een klein beetje veenmos.
Erg belangrijk is om regelmatig wat dolocal in het gietwater te doen
om de pH-waarde te verhogen.
Een regelmatige bemesting van het voorjaar tot in het najaar in de
normale verhouding is prima! Gedurende de wintertijd minder water
geven, maar nooit gortdroog, eigenlijk is de vochtigheid in de
omgeving belangrijker, waardoor ook de potkluit nooit zo snel uitdroogt.
De nachtelijke wintertemperatuur mag gerust tot 8° à 10°C dalen.
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