Cymbidium finlaysonianum
Sectie: Cymbidieae
Ondersectie: Cyrtopodiinae
Naamsverklaring:
Cymbidium Gr. kymbe = boot , wat zou refereren naar de holle schuitvorm die we vinden in
de lip.
Distributie:
Vietnam, Maleisië, Filipijnen
Beschrijving:
Deze plant groeit gewoonlijk zo'n 20 tot 25m boven de grond in de eerste vork van een
boom langs open kanten van het oerbos. Zelf zag ik ze zo langs de weg in de Maleise
provincie Sabah in Borneo. In die vorken vormde de planten klusters van meer dan een
meter in doorsnede. De ovale harde bulben zaten weggestoken tussen een pak van wortels
die humus vasthielden. De bladeren staken zeer stug omhoog. Langs de wegkant waren ze
opvallend lichter van kleur dan langs de boskant. De bladeren waren ongeveer 1m lang, diep
ingevouwen en aan de basis omvatte ze de bulb. De bloemtakken bengelden langs de stam
van de boom naar beneden. De bloemen waren eerder onopvallend bleek bruin-groen met
rode schijn of roodachtige middennerf. De lip is aan de top wit en naar onder toe terug
gekruld. Aan de basis van de lip ontstaan twee zijlobben die vooraan puntig uitlopen en rood
van kleur zijn. In de keel staan twee evenwijdige lang gerekte callussen. Ze zijn net zoals
het grootste deel van de lip roodachtig gekleurd. Helemaal vooraan waar ze doorlopen tot op
de witte tip van de lip, zijn ze fel geel.
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Kweekwijze:
Temperatuur warm tot zeer warm. De planten groeien op zeeniveau in gebied met zeer hoge
luchtvochtigheid. Half schaduw. Matig bemesten in het voorjaar en de zomer.
Speciale opmerkingen:
Zaadzetting gebeurt erg snel. Vaak lijken planten zich zelf te bevruchten als ze beroerd
worden.
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