Cattleya skinneri
Etymologie :
Genoemd naar de Engelsman William Cattley, een orchideeën verzamelaar.
Beschrijving :
Epifyten met meestal langgerekte, cilindrische, dikke of dunne schijnknollen. Daar groeien
vanboven een of twee langgerekt eivormige tot kort-zwaardvormige bladeren uit die langer
dan één seizoen aan de plant blijven. De bloeistengel ontspruit uit de schede aan de basis
van het blad. Het aantal bloemen varieert van 2 tot 15, bij kleinbloemigen zelfs nog wel
meer. Veel soorten en rassen zijn geschikt als snijbloem. Naast hun vaak felle kleuren
worden de Cattleya-bloemen gekenmerkt door een brede tongvormige lip die vaak geplooid
is of een rimpelrand hebben. Voor skinneri: de lip is donkerviolet met witte keel.
Bloeitijd:
In de lente. Wij bezochten Costa Rica in februari en vonden toen bloeiende exemplaren.
Verspreiding:
Dit geslacht met 60 soorten stamt uit Zuid-Amerika. Als nationale bloem van Costa Rica
komt de soort C.skinneri vanzelfsprekend ook daar voor.

Tegen boom Cahuita NP
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Opgebonden in Rincon de la Viega
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Habitat :
Een lichte plek waar van april tot september goed kan geschermd worden. Best in gematigde
of warme kas. In de natuur op lagere niveaus vrij en ongeschermd, maar met veel
luchtbeweging.

Mooie kluit planten

In tuin van liefhebber.

Cultuurvoorwaarden:

Tijdens de groei is de minimum nachttemperatuur 15°C. In de winter houden we het op
12°C. Rusttijd komt meestal na de bloei: we laten het kwik dan dalen tot 2-3°C. Hoe lager
de temperatuur, hoe hoger ook de luchtvochtigheid! Water: vrij veel onthard water tijdens
de groeiperiode afhankelijk van de temperatuur, regelmatig dompelen is prima, daarna
wachten tot de pot aan de droge kant is. Tijdens de rustperiode minder water maar de
pseudobulben mogen niet verschrompelen. Zorg voor een goede afwatering, door nevelen de
luchtvochtigheid aanhouden. Voeding: eens per maand met een oplossing die 3x zo zwak is
als op de verpakking is aangegeven. Verpotten: na de bloei; in twee delen osmunda op één
deel veenmos, onderin een dikke laag potscherven. De wortelstok moet voor het grootste
deel boven het grondmengsel uitkomen. Vermeerdering: delen van de wortelstok, elk nieuw
stuk moet minstens twee schijnknollen en een groeipunt hebben. Ziekten: blad en schildluis,
mijten, pissebedden en slakken.
Geschiedenis:

We waren nog maar net geland in Costa Rica. Ons hotelletje gevonden en op zoek naar een
bank om wat Dollars te trachten in te wisselen tegen de lokale munten: Colon's. Toen kwam
er een landrover vrij brutaal voor ons de weg op. Achteraan afgeladen vol met orchideeën,
dat moesten Cattleya's zijn.
In de kleine parkjes en plantsoentjes in San Jose en Allajuella waar we verbleven, vonden
we tegen palmbomen zo'n 5m hoog planten genageld tegen de boom. Cattleya skinneri.
Slechts één echt op natuurlijke wijze ontwikkelde plant troffen we in het wild aan. In Cahuita
National Park langs de Caraïbische kust nabij de grens met Panama. Aan het rangerstation
aan de ingang van Rincon De la Viega, vonden we planten opgebonden aan een boom.
Verder waren alle bloeiende exemplaren of op een tentoonstelling, botanische tuin of zelfs in
een liefhebbers verzameling.
De planten varieërden van eerder klein tot mooie forse exemplaren. Ook de bloemen
varieërden van klein tot groot. De mooiste exemplaren troffen we vanzelfsprekend aan op de
jaarlijkse tentoonstelling, maar daarover kan je meer lezen in het betreffende hoofdstuk
onder de rubriek reisverslagen.
Varieteiten & vormen:
Er bestaat ook een alba-vorm.
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Cattleya skinneri "alba"
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