Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
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Vanda tricolor Ldl.
Vindplaats;
Vooral in bergterrein, tot op hoogten van 1500 meter op Java en Bal i en op
sommige kleinere Soenda-eilanden. Op Oost Java kunnen in de droge tijd
gedurende augustus en september temperaturen van omstreeks het
vriespunt tot soms 3 gr. onder nul voorkomen zonder dat er enige schade
aan deze planten te zien is.
Omschrijving:
Deze Vanda's kunnen uitgroeien tot zeer forse planten van een meter hoog
en vaak met enkele zijloten. De in een waaiervorm groeiende stugge
leerachtige bladeren blijven jaren aan de plant.
De bloemstengels verschijnen in het najaar, bij volwassen planten, ca 30 cm onder de top uit de
oksels van de bladeren. Deze dikke stengels worden meestal niet langer dan 25 á 30 cm en
dragen 7-12 zeer welriekende
bloemen van 5 tot 6 cm
hoogte. Juist in de kleur en de
tekening van de bloemen
komen in de natuur vele
variaties voor. Enkele daarvan
zijn de var. suavis van Oost
Java, met zijn langere
bloemstengels en witte
grondkleur en minder stippels
op de petalen/sepalen, en de
var.purpurea, die op het eiland
Alor (ten noorden van Timor)
inheems is. De soort zelf heeft
een lichtgele ondergrond op
petalen/sepalen en is bezet
met vele paarsbruine stippels.
De lip is paars. De bloemen
hebben een stevige structuur
en blijven lang goed.
Cultuur:
Een plant voor de warme- of
gematigdwarme kas op een zeer lichte, zonnige plaats, die alleen in de zomer tegen de felle zon
geschermd moet worden.
De "stam" van de plant moet als deze hoog is ondersteund worden met een bamboe stokje, tenzij
de dikke wortels vaak met vele zijwortels de plant overeind houden. De wortels groeien voor een
groot deel buiten de potgrond en hechten zich aan het houtwerk in de omgeving of dringen in de
aarde onder het tablet van de kas. Zij worden vaak meters lang. Grote forse planten zijn vaak niet
meer verplaatsbaar zonder schade te doen aan de wortels.
Het meest gebruikte is een stenen pot met veel potscherven en uitsluitend grove dennenschors of
alleen osmunda eventueel gemengd met stukjes houtskool waaruit blijkt hoe belangrijk een goede
drainage is.
Gedurende de groeitijd, van april tot september, is een hoge luchtvochtigheid van groot belang.
Dus kan men 's zomers vaak met de nevelspuit werken en ook vloeibare meststoffen toedienen. In
de wintermaanden moet het gieten sterk beperkt worden, maar het blad mag nooit
verschrompelen. Over het algemeen ontstaan de bloemstengels in de late herfst of winter.
Bewortelde zij loten kan men met een scherp mes afsnijden en oppotten. De planten kunnen jaren
achtereen in hetzelfde materiaal staan want de meeste wortels zijn buiten de pot gegroeid. Vanda
tricolor is eigenlijk niet geschikt voor kamercultuur.
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