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Vanda coerulea Griff.
Deze Vanda werd voor het eerst in 1837 door
Griffith ontdekt in het Khasia gebergte
(Assam, India) en later, in 1850, samen met
een groot aantal andere orchideeën door de
plantenverzamelaar Th. Lobb naar de
kwekerij van Veitch in Engeland gestuurd.
Vindplaats:
Behalve in het Himalaya gebergte ook in
Burma, speciaal het Moulmeingebied, en
Thailand overal op hoogten van 1000-1500
meter boven zee
Omschrijving:
Een stevige stam tot ca 1l meter hoogte met
leerachtige waaiersgewijs gerangschikte
geelgroene bladeren. Deze zijn 25 cm lang
en 2 ½ cm breed. Enkele dikke, soms
vertakte vlezige "luchtwortels" houden de
plant in evenwicht. Eén of meer bloeistengels van ongeveer 40 tot 50 cm lengte verschijnen in het
najaar of in de winter. Zij kunnen tot 15 bloemen dragen.
De kleur kan, afhankelijk van de streek van herkomst, varieren van lichtblauw tot wit. Maar ook de
groeiomstandigheden kunnen de kleurintensiteit beïnvloeden (zie Cultuur). De bloemen hebben
een doorsnee van 7-9 cm, zijn in het algemeen lichtblauw met een donkerder blauwe tekening. De
donker paarsblauwe lip is naar verhouding heel klein en heeft witte zijlobben.
Cultuur:
Een plant voor de koele tot
koelgematigde kas, waar het
typische bergklimaat enigszins
nagebootst kan worden.
Voorwaarden voor succes bij deze
plant zijn: een zeer lichte koele
omgeving waar een frisse vochtige
lucht in beweging is (ventilator).
Op warme zomerdagen moet men
proberen met nevelen en iets meer
schaduw de lucht zo koel mogelijk te
houden. Stilstaande lucht is funest
voor deze- en vele andere Vanda's,
maar eigenlijk ook voor alle planten
uit de bergstreken.
Vaak staan Vanda's in stenen potten
met louter grove osmunda of grove
brokken dennenschors, maar ook wel
in houten kratten. Beide methodes
voldoen goed. Het is van belang, de
planten niet aan het tablet met hun wortels te laten vastgroeien om ze zonodig gemakkelijk te
kunnen verplaatsen. Dit i.v.m. de mogelijkheid de meest geschikte plaats te vinden in de zomer of
in de winter. Bij Vanda's bevinden de meeste wortels zich als "luchtwortels" buiten het
oppotmateriaal . De enkele wortels die in de pot of krat zitten houden de stam recht.
Deze Vanda kent geen rusttijd, dus mag het gehele jaar gegoten, en geneveld worden en 's
zomers ook bemest met vloeibare meststoffen.
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Het potmateriaal moet om de 2 jaar voorzichtig ververst worden. Van groot belang is om de
planten in de zomermaanden een zo koel mogelijke plaats te geven. Hierdoor verkrijgt men
donkerder blauwe bloemen dan in het geval dat de plant het te warm heeft gehad.
De bloei valt meestal in de maanden oktober-november.
Als men in huis of in een serre de beschreven omstandigheden kan geven zal degene zonder kas
ook van deze prachtige Vanda kunnen genieten.
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