PROBEER EENS EEN VANDA deel III

Vanda Kultana Gold

Vanda Opha

Planten in de buitenlucht kunnen worden aangetast met algen op de ,wortels, mandje en in de bladoksels. De bekende groene alge maar
ook zwarte alge komt voor. Op zich kan dit geen kwaad, maar bij ernstige aantasting beperkt de alge de opnamemogelijkheden van licht,
vocht en voedsel, vooral via het blad. Zover moet men het uiteraard nooit laten komen. Ook in kassen kunnen de algen zich tot een ware
plaag ontwikkelen.
Vanda' s tonen snel hun ongenoegen bij verkeerde omstandigheden. De groei stopt (standby), de onderste bladeren worden geel en vallen
af, of allerlei soorten vlekken kunnen op de bladeren verschijnen. Kortom, de plant ligt in de stress. Een bijzonder goed hulpmiddel om
planten weer een 'booster' te geven is besproeien met gewone suiker. Een half theelepel~e op een liter water is ruim voldoende. Wonderen
mag men niet verwachten, maar de planten kunnen er aanzienlijk door opknappen, uitgaande van het feit dat ook de oorzaak van de stress
is weggenomen. Vanda's of Ascocenda's waarvan een belangrijk deel van de wortels het heeft opgegeven, kunnen erg opknappen van de
omkeermethode. Hang de plant op z'n kop, met de wortels omhoog op een vochtige en beschaduwde warme plaats. De interne sappen
zullen zich n.l. altijd naar de bovenkant toe concentreren, wat in houd dat een plant die ondersteboven hangt, veel eerder weer wortels zal
gaan maken.
Zodra de wortelgroei goed doorzet, de plant weer in de normale positie plaatsen. Met het enorme assortiment Vanda en Ascocenda van
tegenwoordig is het voor de liefhebber van deze planten niet moeilijk een keuze te maken. Variëteiten in allerlei maten, kleuren en
tekeningen zullen in de nabije toekomst ook in Nederland en België veel makkelijker te krijgen zijn dan nu het geval is, en zullen net als de
Phalaenopsis en Dendrobium een succes worden als decoratieve 'luchtplant' voor in de erker. Daardoor zullen ook de botanische soorten in
populariteit gaan toenemen. Een plant op maat voor iedere liefhebber; van relatieve dwergen tot hoog opgroeiende orchideeënreuzen.
Vanda' s zijn misschien nog wel sterker dan Phalaenopsis, Dendrobium en Oncidium. Vanda' s zullen in de huiskamer nooit het volledig
mogelijke potentieel aan bloemen vertonen, omdat het hier in het noorden nu eenmaal geen ideale omgeving is voor deze planten, maar
bloeien doen ze.
En daarom zullen we binnenkort heel wat meer van deze prachtige orchideeën zien
P. Siffels

Vanda Wirat Sapphire

Vanda tricolor suavis

