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Phalaenopsis lindeni Loher
Omstreeks 1895 beschreven en genoemd naar de
Luxemburgse botanicus Jean Linden (1817-1898), die
behalve deze méér dan 1100 andere, voor die tijd
onbekende, orchideeënsoorten importeerde.
Vindplaats:
Filippijnen, speciaal op het eiland Luzon, in de bergen
tot 1700 meter hoogte, waar een vrij vochtig klimaat
heerst.
Beschrijving:
Betrekkelijk kleine plant. Langwerpige, naar
verhouding smallere bladeren dan bij andere
Phalaenopsis soorten, tot 25 cm lang en 4 cm breed. Grondkleur blad grijs
waarop onregelmatig donkergroene min of meer ronde vlekken. Onderzijde
van het blad groenig paars.
De bloemstengel, die meestal tegen de winter verschijnt, is 20 tot 25 cm lang
en soms vertakt. Petalen en sepalen wit tot lichtroze met kleine roze stippels
aan de voet van de sepalen. De lip met een vrij ronde vorm is donkerder roze
met overlangse paarse strepen. De zijlobben zijn wit en oranje gestippeld met
enkele rode dwars streepjes. Bij kruisingen komen vaak de zeer vage roze
strepen in de sepalen en petalen van het type nog sterker naar voren, zodat
men rode strepen in de bloembladen krijgt.
Cultuur:
Gemiddeld verlangt P. lindeni een lagere temperatuur dan de
meeste soortgenoten vanwege de koele lucht in de streken
waar de plant vandaan komt. Een gematigde kas met veel
frisse lucht zal de gezonde groei bevorderen.
Een hoge luchtvochtigheid is essentieel. Ondanks de vochtige
omgeving waarin deze plant het beste gedijd moet men zorgen
dat het blad 's avonds weer droog is.
Een kleine ventilator in de kas zorgt voor de frisse lucht
aanvoer en ook voor het snel opdrogen van de bladeren.
Hoewel het kweken in een pot zeer goede resultaten geeft kan nog beter op
een varenblokje of een stammetje gekweekt worden.
Zoals bij alle Phalaenopsissoorten moet getracht worden om de
schommelingen in temperatuur voor dag en nacht zo gering mogelijk te
houden.
Voor potcultuur zou een mengsel van 80% dennenbast met wat veenmos
goede resultaten geven.
Voor de vensterbank is deze Phalaenopsis ongeschikt.
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