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Laelia anceps Ldl.
Vindplaats:
Voornamelijk in de berggebieden van Mexico tot op
hoogten van 1500 a 2000 meter boven de zeespiegel.
Niet zo talrijk als in Mexico ook in Honduras en
Guatemala.
Omschrijving:
Pseudobulben 8 tot 12 cm hoog, smal, min of meer
vierkant in doorsnee. Elke bulb heeft 1 stug
leerachtig, lancetvormig blad van ca 15 tot 20 cm
lang dat in een vrij scherpe punt uitloopt.
De bloemstengel is eindstandig en kan 50 à 60 cm
lang worden. De 2 tot 5 bloemen met een doorsnee
van ± 11 cm zijn lichtroze tot donkerroze van kleur. Petalen en sepalen smal en puntig.
De lip is veel korter maar heel donkerpaars aan de voorzijde; in de keel paars geaderd
op een gele ondergrond. Zoals bij vele orchideeën in de natuur het geval is komen ook
hier weer grote kleurverschillen voor. In sommige streken van Mexico groeit de zeer
mooie variëteit alba, die geheel witte petalen en sepalen heeft.
De bloeitijd valt in de winter, meestal gedurende de maanden
december en januari.
Cultuur:
In het algemeen komt de kweekwijze van Laelia's overeen met die
van Cattleya's, hoewel juist L. anceps wat koeler klimaat behoeft dan
vele andere Laeliasoorten en de meeste Braziliaanse Cattleya's.
Het kweken in potten met een mengsel van 2/3 varenwortel, 1/3
veenmos geeft heel goede resultaten maar met dennenschors (bark)
waarin weinig veenmos wordt gemengd, kan men ook succes hebben.
De groei van de jonge scheut begint meestal in maart/april .
Het gieten, dat na de bloei tot een minimum moet zijn beperkt moet
zeer voorzichtig gedaan worden zolang de wortelgroei niet behoorlijk is doorgezet.
Men zij voorzichtig tot de krans van nieuwe wortels onderaan de jonge scheut 3 a 4 cm
heeft bereikt en zich in het potmateriaal heeft vastgezet. Te veel vocht kan de jonge
uitloper snel vernietigen.
Veel licht en een frisse omgeving met een hoge luchtvochtigheid in de zomer en om de
14 dagen wat vloeibare mest zijn de factoren, die gezonde bloeibare scheuten mogelijk
maken. Zodra deze in de herfst vrijwel volwassen is moet de plant zeer weinig gegoten
worden om de scheut te laten afrijpen.
De lange bloemstengel begint al in oktober te voorschijn te komen. Bloeit de nieuwe
scheut niet dan waren de condities niet gunstig genoeg. Vooral licht en frisse lucht
tijdens de groeitijd zijn eerste vereisten. Afgesneden zijn de bloemen net zo lang
houdbaar; wel op de plant. Kamercultuur op een koele lichte (noordoost) vensterbank
of in een serre is heel goed mogelijk Hetzelfde geldt trouwens ook voor L. gouldiana en
L. pumila.
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