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Cattleya tenebrosa (Rolfe) A.A.Chadwick
Synoniem:
- Laelia tenebrosa Rolfe
- Laelia grandis var. tenebrosa
Vindplaats
Laelia tenebrosa wordt
in een betrekkelijk klein
gebied gevonden.
Namelijk in het noorden
van de staat Espirito
Santo en het zuiden
van de staat Bahia,
beiden in het westen
van Brazilië.
Ze groeien daar in de
regenwouden op
hoogten die liggen
tussen de 300 en 700
meter boven zeeniveau.
Meestal epiphytisch,
maar soms ook
lithofytisch.
Beschrijving
Wanneer de plant niet in bloei staat, lijkt deze sprekend op een eenbladig Cattleva, maar is wel
iets slanker. De bladeren geven de indruk alsof ze rood zijn "aangelopen" maar dat komt door het
feit dat ze vooral aan de basis dicht bezet zijn met purperrode of roodbruine vlekjes.
De pseudobulben staan dicht opeen en groeien rechtop; lengte 15 à 20 cm, breed uitlopend in het
midden. Het enkele, rechtop staande blad wordt 20 à 30 cm, blijft in een V-vorm half
opengevouwen. De rechtopstaande groei van het blad duidt op een standplaats in de volle zon.
Tussen het V-vormige gevouwen blad ontspringt de dikke, vlezige en forse spatha, van waaruit de
bloeiwijze groeit, deze bestaat uit een dikke bloemstengel van ±5 mm diameter met meestal twee,
soms drie grote bloemen. Diameter van de bloemen 18 à 20 cm.. De lip heeft altijd een fraaie
purperrode vlek op de middenlob.
Variabiliteit
Deze soort is lang beschouwd als een variëteit van Laelia
grandis Lindl. & Paxton, maar de bloemen van L. tenebrosa zijn
duidelijk groter
Verwisseling mogelijkheden
Cultuur
Deze, dicht bij de evenaar voorkomende soort, moet gematigd /
warm gekweekt worden met veel licht, doch in de zomer moet
men licht schermen om verbranding van het blad te voorkomen.
Het beste is om deze soort dezelfde cultuuromstandigheden te
geven als de warme eenbladige Cattleya's, dus in de zomerse
groeitijd 3 x per week watergeven, uiteraard afhankelijk van de
relatieve luchtvochtigheid en de samenstelling van het
oppotmateriaal. 's Winters 1 x per 10 dagen, hetgeen ook weer
afhangt van de vraag: Hoe hard wordt er gestookt? en hoe hoog
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is de relatieve luchtvochtigheid? In de winter volop licht. Ze verlangen zoals alle Laelia's veel frisse
lucht (ventilator!) zodat de omgeving niet te dompig wordt.
Als oppotmedium is elk epiphytisch mengsel goed, mits goed gedraineerd, want aan een lang nat
blijvende voet hebben ze een hekel. Raadzaam is het, om de plant om het jaar van nieuw
potmateriaal te voorzien.
Bloeitijd
Hoogzomer
Wetenswaardigheden
Hybriden
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