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Leptotes unicolor Br. R.
Vindplaats:
In het zuiden van Brazilië, in streken met een gematigd klimaat.
Omschrijving:
Het geslacht Leptotes omvat 6 soorten, waarvan L.bicolor de meest
bekende vertgenwoordiger is. Onze L. unicolor lijkt er uiterlijk veel op maar
is wat kleiner.
De speudobulben zijn dun, kort en éénbladig. De bladeren zijn ca 5-7 cm
lang, rond in doorsnee met een groef over de gehele lengte aan één kant.
Zij hebben een grijsgroene kleur, die op zonnige plaatsen tot een
paarsgroene tint kunnen verkleuren. De bloemstengel ontspruit aan de basis van het blad en
draagt 2 á 3 welriekende bloemen, die 3 tot 4 cm doorsnee kunnen hebben. Meestal hangen de
bloemen enigszins voorover. Ze zijn roze tot donkerroze van kleur en blijven weken lang houdbaar
aan de plant. De bloeitijd valt over het algemeen in de winter.
Cultuur:
De kweekwijze van deze orchideetjes is in vele opzichten te
vergelijken met die van Cattleya's.
De streek waar ze groeien heeft gemiddeld een gematigd klimaat,
maar de temperatuur kan overdag vrij hoog oplopen terwijl deze des
nachts sterk daalt zodat er een groot verschil in dag- en
nachttemperatuur voorkomt. Deze omstandigheid is juist voor de
éénbladige Cattleya's voorwaarde tot rijke bloei en het zal voor de Leptotes ook een stimulans zijn
maar geen essentiële voorwaarde.
Het gemakkelijkste wordt dit plantje op een varenblokje gekweekt op een zeer lichte plaats, met
een maximum aan zon, die alleen in de zomer in de middag afgeschermd moet worden.
Ook de luchtvochtigheid mag daarbij niet te ver dalen.
Bij het gieten in de groeitijd (zomer) is het goed om te zorgen, dat de plant eerst opdroogt alvorens
weer gegoten wordt. In de winter, ook tijdens de bloei wordt weinig gegoten.
Na de bloei moet de plant zeker 1 maand lang vrijwel droog gehouden worden totdat de jonge
spruiten zich weer gaan ontwikkelen.
Een lichte bemesting met vloeibare mest in de groeitijd is heel bevorderlijk.
Voor de vensterbank (opgehangen in een raam aan de westkant) of in een lichte serre met een
gematigd klimaat kan Leptotes unicolor evenals de iets grotere soort L. bicolor heel gemakkelijk
goede resultaten geven .
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