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U hebt in een onbewaakt ogenblik een orchidee gekocht bij een bloemenwinkel of tuincentrum.
Dan slaat de paniek toe! Wanneer valt die exoot dood uit de pot? Hoe voorkom ik dat!
Ten eerste, gefeliciteerd met Uw aankoop!
U hebt een ’gewone’ vensterbank-plant gekocht, niets bijzonders dus.
Maar net als bij Kaapse viooltjes, cactussen, vetplanten andere kamerplanten, heeft een orchidee zijn eigen
behandelingswijze nodig. Hoewel dat gewoonlijk weinig verschilt met de andere kamerplanten. Even
wennen!
Voor de prijs van een goede bos bloemen koopt U met een orchidee een plant waar U jarenlang plezier aan
kan beleven.
Wij zullen hier trachten U enkele aanwijzingen te geven hoe U met deze prachtige planten moet omspringen.
(QNHOHDOJHPHQHUHJHOV voor het houden van orchideeën op de vensterbank:
*HPDWLJGOLFKW. Dat wil zeggen, niet in de volle zon zetten, anders verbranden de bladeren. Volle zon mag
tot een uur of 10 '
s morgens, maar wanneer de zon begint te branden moet U de plant schermen met b.v.
dikke vitrage of zonnescherm laten zakken. Het mooiste zou zijn een raam op het Westen of daaromtrent.
Verschil tussen dag en nacht WHPSHUDWXXU is zeer nuttig voor de planten, alle planten in feite. Een constant
gelijke temperatuur dag en nacht is voor de meeste planten slecht te verdragen.
Ongeveer 1-2 x per week ZDWHUJHYHQ, afhankelijk van de potmedium-soort, de pot moet duidelijk lichter in
gewicht aanvoelen voordat opnieuw water mag gegeven worden.
Bij voorkeur regenwater, het potmengsel moet voortdurend vochtig blijven. Wanneer Uw kraanwater niet al
te hard is, pak weg onder DH 10 (vraag Uw water leverancier of kijk op
http://www.drinkwaterfilter.nl/hard_water.htm en http://www.lenntech.com/waterhardheid.htm ), kunt U
ook kraanwater geven, mits U iedere keer het water goed door de pot laat spoelen om alle residu weg te
spoelen, en de potinhoud niet laat drogen.
De potinhoud constant drijfnat houden is dodelijk voor alle planten zonder zwemvliezen tussen de wortels.
Dus de pot niet in water laten staan.
Wortels van orchideeënplanten hebben ook lucht nodig, daarom is gewone potgrond zeer slecht voor hen.
Zij hebben speciale, luchtig blijvende orchideeën-"grond" nodig.
De planten houden van een hoge OXFKWYRFKWLJKHLG, besproei ze eens op droge dagen (op de vensterbank
boven de verwarming kan het erg droog zijn.). Maar niet te laat op de dag, de planten moeten niet met water
op of in het blad de nacht ingaan. Kan er "blad- of hartrot" ontstaan en is dat blad reddeloos verloren. Sproei
niet op de bloemen, kunnen er zwarte vlekken op de bloem ontstaan.
9RHGLQJ kan uit gewone kunstmest bestaan, mits U maximaal een kwart van de voorgeschreven hoeveelheid
op de verpakking hanteert en bij de volgende waterbeurt de pot eerst met schoon water doorspoelt. Eenmaal
in de 2 weken voeding is ruim voldoende, minder mag ook. In de herfst stoppen met voeden en wat minder
water geven. De winter is een groeirust periode. Na januari mag U weer een keertje voorzichtig met een lage
concentratie gaan voeden.
Geef enkele malen per jaar een lichte oplossing, 3-5 gram per liter water, Magnesium Sulfaat.
Op een enkele uitzondering na bloeien de meeste orchideeën slechts eenmaal per jaar.
2QJHGLHUWHOp bloemen en bloemknoppen komen vaak bladluizen. Deze zo snel mogelijk met een scherpe
watersproeistraal weg stralen enkele malen.
Maar ook kan men met een fijne bloemenspuit spiritus erop spuiten, helpt ook prima. Dat is ook te gebruiken
tegen dop- en schildluis en wolluis. Denk erom, spiritus is brandgevaarlijk en dat hoeft U de luizen niet aan
te doen. Ook vitrage en gordijnen willen best branden!
De meest verkochte orchidee in de bloemenwinkel of tuincentrum is waarschijnlijk wel de Phalaenopsis.
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Deze soort is tegenwoordig dusdanig veredeld, dat het een prima kamervensterbank
plant is geworden, die zeer lang blijft bloeien. Vaak het hele jaar door. Daar kan geen
bos snijbloemen tegen op!
Temperatuur tussen 15° C in de winternacht en 30° C op de zomerdag.
1 x per 3 weken wat mest geven. Knip de uitgebloeide bloemstengel op 3 ogen van
onder af, hij gaat dan opnieuw bloeien.


3DSKLRSHGLOXP, de bekende venusschoen-orchidee.
In feite een aardorchidee .
Temperatuur tussen 16° C in de winternacht en 30° C op de zomerdag.
De plant groeit het hele jaar door. Bloeit ook ca een maand lang met één bloem
per nieuwe bladrozet. Ieder jaar wordt een nieuwe bladrozet gevormd, soms
enkele meer. Laat de oude, uitgebloeide bladrozetten zitten.
Paphiopedilums willen een beetje kalkbrokjes, weinig, of schelpengrit, in het
potmedium gemengd hebben, te vinden bij kippenvoer in de dierenwinkels.

&DPEULD. De volle naam is 9X\OVWHNHDUD&DPEULD met nog een achtervoegsel naar
gelang van de kruising, b.v. '
Plush" of '
Edna Stamperland'
. Dit was de eerste
orchideeën-kruising die door mensen (de Belg Vuylsteker) werd gemaakt. In feite een
'
koele'orchidee. Uitstekend voor de onverwarmde slaapkamer, wanneer zij niet bloeit.
Temperatuur tussen 13° C in de winternacht en 25° C op de zomerdag. Als de plant te
droog gekweekt wordt gaat het blad een harmonicastructuur vertonen.
0LOWRQLD. Vroeger werd zij de viooltjes orchidee genoemd. Zij houdt van
onverwarmde kamers en was vroeger veel meer in de huizen (zonder CV) te vinden.
Tegenwoordig worden veel kruisingen van Miltonia en de eveneens koele orchidee
Odontoglossum gekweekt, de bloemschermen zijn zeer spectaculair in kleur, vorm en
grootte.
Gematigd licht. Temperatuur tussen 13° C in de winternacht en 25° C op de zomerdag.
De planten hebben een hekel aan droge lucht. Besproei ze eens op droge dagen en zet
ze tussen andere kamerplanten.
&\PELGLXP. Gewoonlijk wordt dit een vrij grote plant, die na de winter of in de
winter een flinke bloemsteel omhoog zet. Bloeit vrij lang, soms komt er nog een
tweede bloemsteel na.
Veel licht, maar niet in de volle zon in de zomer, kan ‘s-zomers naar buiten. Zet
haar op het balkon of onder een boom, hangen is het beste, komen er weinig of
geen slakken in. Deze planten kunnen flink wat voeding aan, strooi b.v. koemest
korrels op het plantmedium. Zet er gerust de tuinslang zo nu en dan op!
Eind oktober, vóór de eerste vorst, binnen halen, prefereert dan een koele (tot 5°
C.) en lichte plaats. De plant zet zomers knop tijdens koele nachten. Die
temperatuurdaling in de herfst en winter is belangrijk voor Cymbidiums. Wanneer
de bloemen uit gaan komen wat meer water geven.
In de winter wat droger houden.
Vanzelf sprekend zijn er nog een ca 25.000 tot 30.000 andere orchideeën soorten, maar daarvoor kunt U
beter eerst lid worden van de Nederlandse Orchideeën Vereniging. In Uw buurt is ongetwijfeld wel een
orchideeënkring te vinden, die 6-8 x per jaar bij elkaar komt om de geheimen van het orchideeën kweken te
ontrafelen en elkaar de ogen uit te steken met de allermooiste orchidee, die men kan vinden! (Vindt de
bezitter dan).
Veel plezier en vergeet maar, dat orchideeën kweken besmettelijk en verslavend is.
Wij kunnen U daarmee wel helpen.

