Nederlandse Orchideeën Vereniging – Orchitheek
Uitgave: Nederlandse Orchideeën Vereniging. Auteursrechten voorbehouden

Vanda cristata Ldl.
De eerste exemplaren van deze plant werden in 1818 door Dr. N. Wallich
(later directeur van de Botanische tuin in Calcutta) in Nepal verzameld en
naar Kew Gardens gestuurd waar ze het volgende jaar tot bloei kwamen.
Vindplaats:
Behalve op grote hoogten (tot ca. 1500 m. ) in de bergen van Nepal ook in de
naburige landen Sikkim en Bhutan.
Omschrijving:
Een kleine plant met een houtige stam en dichtopéén stugge leerachtige
bladeren waaiervormig gerangschikt. Enkele dikke wortels in het grondmengsel en nog meer erbuiten
zoals bij vele Van-dasoorten het geval is.
De rechtopgroeiende bloemstengel (s) verschijnen
meestal in februari/maart en zijn 5 tot 10 cm lang met
3-7 bloemen per stengel.
De bloemkleur is over het geheel genomen geelgroen
waartegen de witte lip met heel donkerpaarse strepen
sterk afsteekt. De lip is aan het uiteinde gesplitst in 3
kleine "hoorntjes" (puntige uitsteeksels).
De bloeitijd valt tussen april en juli. De ca. 3 cm grote
bloemen blijven enkele weken houdbaar aan de plant.
Cultuur:
In een koel tot gematigd klimaat en op een luchtige
standplaats voelen deze Vanda's zich het beste thuis.
Over het algemeen worden ze in een stenen pot
gekweekt met louter osmunda (varenwortel) of
uitsluitend bark (dennenbast). Een bijzonder goede
drainage is vereist. Sommige kwekers prefereren om
hun Vanda's op een varenblokje of stammetje te
kweken. Zij hebben hiermee ook wel succes.
Het komt er op neer dat ze in de groeitijd van apriloktober vrij veel warmte kunnen verdragen maar in
onze donkere maanden zeer gematigde temperaturen
moeten hebben.
's Zomers schermen tegen de felle stralen van de zon
maar veel licht.
Vooral omdat er zo veel "lucht-wortels" zijn, vragen Vanda's in de groeitijd regelmatig vloeibare mest
die met de nevelspuit toegediend wordt.
Bovendien moet men in deze periode zorgen voor een behoorlijke luchtvochtigheid (nevelen) en
frisse lucht.
Met de nodige zorg en aandacht zal de Vanda cristata ook wel in een luchtige serre of vensterbank
met succes te kweken zijn. In elk geval zo ver mogelijk van de CV verwijderd.
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