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Cattleya lobata Lindl.
Synoniem
Laelia grandis var. purpurea Rchb.f.
Lealia boothiana Rchb.f.
Bletia lobata Rchb.f.
Bletia boothiana Rchb.f.
Laelia rivieri Carrière
Lealia lobata Veitch

Vindplaats
Brazilië, in de staten Rio de Janeiro en Sao Paulo. Deze Laelia wordt,
in tegenstelling tot de meeste van zijn soortgenoten uit deze sectie,
doorgaans lithofytisch gevonden tot op 500 meter hoogte boven de
zeespiegel.
Beschrijving
Deze soort heeft een langgerekt rhizoom en de pseudobulben staan op dit rhizoom als op
'steeltjes', d.w.z. de basis van de bulben is vrij lang en smal om na 1 à 2 cm dikker te worden; ze
zijn in de breedte samengedrukt, hebben een lengte van 8 tot 20 cm; op de top van de bulbe staat
één enkel stug blad met een lengte van 20 à 25 cm en een breedte van 5 tot 6 cm; over de lengte
van het blad loopt een diepliggende nerf.
De bloemstengel groeit recht omhoog en kan een lengte bereiken van 50 cm, maar blijft meestal
korter, deze bloemstengel ontspringt vanuit een spatha van 8 - 10 cm lengte. De bloemsteeltjes
aan de top van de bloeiwijze zijn kort en stevig en bereiken een lengte van 4 -16 cm, dit is inclusief
het vruchtbeginsel.
De bloemen van deze beschermde(!) Laelia kunnen heerlijk geuren, ze hebben een diameter van
15 - 17 cm. De top van de stempelzuil draagt 8 polliniën onder het helmkapje, dit aantal is het
belangrijkste onderscheid ten opzicht van de Cattleya's, deze hebben er vier.
Cultuur
Het beste is om voor deze soort en verwante soorten uit de sectie Cattleyoides dezelfde
cultuuromstandigheden aan te houden als voor de Cattleya's gebruikelijk is, d.w.z. ze verlangen
een goed doorlatend en luchtig oppotmedium, dat in goede conditie gehouden moet worden; zodra
dit gaat verzuren en te lang vocht gaat vasthouden, moet het beslist in het eerstkomende voorjaar
ververst worden. Het is verstandig om een niet te grote pot te nemen met voldoende ruimte voor
de eerstkomende twee jaar, vooral de lithofytisch groeiende Laelia's houden niet van een verzuurd
oppotmedium. Ikzelf gebruik het liefste pure harde osmunda voor deze soorten en dit bevalt het
beste.
Deze Laelia moet gematigd gekweekt worden met véél licht en veel frisse lucht; in ons klimaat
moeten we ze vanaf het voorjaar (april) tot en met de hoogzomer licht schermen (25%), in
augustus moeten we het scherm materiaal wegnemen, maar denk aan de gewenningsperiode!
Voor de rest van het jaar verlangen ze veel zon.
De temperatuurverschillen tussen dag en nacht moeten vrij groot zijn. De temperatuur gedurende
de winternachten mag niet dalen onder de 11 à 12°C. Wanneer de temperatuur lager wordt, moet
de potkluit beslist droog zijn en voor een zeer korte periode kan dit voor deze soort echt geen
kwaad.
Bloeitijd
De bloeitijd valt in de hoogzomer.
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