Cattleya walkeriana

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
augustus 2018

UITNODIGING

VRIJDAG 17

AUGUSTUS

in buurtcentrum Kadans
St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best (tel. 0499-371783)
aanvang 20.00 uur
Het is augustus en zeker met dit hete jaar is het seizoen voor Europese
orchideeën al wel voorbij. Maar op deze kringavond gaan we nog even
nagenieten van de orchideeën uit het Turkse Taurusgebergte. In het voorjaar
moest onze spreker, Rogier van Vught, op het laatste moment afbellen. Deze
keer hopen we toch echt te gaan genieten van zijn verhaal waarin naast
orchideeën waarschijnlijk allerlei ander moois uit de streek te zien zal zijn.
Gongora grossa x galeata

Ophrys lutea

Zoals iedere kringavond is er orchideeënshow en -keuring, plantenhandel,
materialenverkoop, de bar, plantenbespreking, de verkiezing en huldiging van
de 'Plant van de maand' en natuurlijk de verloting.
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WERKGROEP 'KWEKEN

LEER JE VAN ELKAAR'

Na twee maanden rust gaat in september de kweekgroep weer van start. Deze
avond hebben we als hoofdthema: Hoe hebben onze planten de afgelopen
hitteperiode overleefd? Wat hebben we allemaal extra moeten doen ? Welke
invloed had deze periode op de groei en bloei, etc etc.
En natuurlijk zijn probleemplanten en of heel mooie planten altijd welkom op
deze avond.
Dinsdag 3 september, Kadans, St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best

BUSREIS
De geplande busreis naar België gaat door. Op 1 september gaat de bus naar
Petrens & Co in Gent en naar Akerne in Schoten. Neem voor meer informatie
contact op met Sjors Teurlincx.

JAARPROGRAMMA 2018
juli vakantiemaand - geen bijeenkomst
17 aug
Rogier van Vught - Turkse Taurusgebergte
21 sept
Natalia van Doormalen - Catasetinae
19 okt
veiling
16 nov
Albert Maas - Orchideeën van Lesbos
21 dec
eindejaarsavond

WEBSITE
Heeft u de website van onze kring al eens goed
bekeken? U vindt er allerlei informatie over de kring:
het programma, de kweekgroep, foto's van activiteiten
en nieuws.
Maar er is meer! Zo vindt u op de website een digitaal
archief van de plant van de maand (al 10 jaar!) en van
het kringblad (sinds 2009). En voor het kringblad is er
nog een zoekfunctie ook.
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FWC,

KWEKEN ZONDER MEDIUM, EEN JAAR VERDER

Vorig jaar ben ik met een aantal planten een experiment begonnen om ze te
kweken op alleen maar water. Hier volgt een kleine update na ruim een jaar.
Cattleya bicolor: Deze plant was op sterven na dood toen ik FWC inzette. De
plant begin vrijwel meteen wortels te maken en kreeg in dit voorjaar ook weer
een nieuwe scheut. In april heb ik de plant toch in een pot gezet omdat ik het
niet aandurfde om de plant later in het experiment alsnog te verliezen.
Phalaenopsis: wisselende successen. Ik heb keiki's van equestris en pulcherima
geprobeerd, maar die kwijnden weg. Een hybride staat op een kleine vissenkom
met de wortels in het water en doet het uitstekend. Bij Phalaenopsis valt op dat
de oude wortels eerst afsterven in het water, maar dat nieuwe wortels het
uitstekend doen. Misschien toch een ander soort wortel?
Vanda tricolor: De plant van het kweekproject staat bij mij ook in een vaas met
water. Ook hier zij het vooral de nieuwe wortels die uitsteken in het water
groeien. De groei van de plant valt wat tegen. Er is slechts één nieuw blad
gemaakt in een jaar tijd.
Renanthera monachica: Staat volledig stil. Heeft in het begin enkele nieuwe
wortels gemaakt, maar die zijn gestopt met groeien. De plant gaat niet dood,
maar groeit ook niet verder. Deze gaat nu toch maar in een mandje met wat
bark de kas in.
Miltonia en Oncidium: Beiden hebben even moeite gehad met de omschakeling.
Nu er nieuwe scheuten groeien komen er ook nieuwe wortels die het in het
water naar hun zin lijken te hebben. Ik ben benieuwd of de scheuten ook goed
uitgroeien.
Dendrobium nobile keiki: Heeft ook lang stilgestaan, maar dit voorjaar is er toch
een nieuwe bulb aangekomen die twee keer zo groot is als de vorige. Maakt
niet veel wortels maar de wortels worden wel lang. Lijkt goed te gaan dus.
Dendrobium kingianum doet het helemaal niet op watercultuur.
Een algemeen probleem is het bemesten van de planten. Puur water is nogal
arm in voedingsstoffen. Wanneer ik echter wat mest toevoeg, dan krijg ik
meteen sterke algengroei. Ik geef nu af en toe mest en ververs dan twee dagen
later het water. Dat gaat redelijk.
Terugkijkend ben ik niet erg enthousiast over deze watercultuur. Het kan bij
sommige planten helpen om ze weer op gang te krijgen. Sommige planten
doen het er prima in, maar niet beter dan in een pot met mengsel. De
waterhoogte luistert vrij nauw. Wortels die eenmaal water gewend zijn, willen
niet graag opdrogen. Ik ga er met enkele planten mee door, maar zal zeker niet
alles op water gaan zetten.
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KEURING
Beginners
Gevorderden:
Fam. Teurlincx
Lycaste aromatica
Coelogyne speciosa
Niek Hanckmann
Psh. Holm's Green Emerald
Bifrenaria aureo-fulva
Phal. La Reine de Porcelaine

Trichopilia tortilis
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7,9
7,7

8,5
8,5
8,4

JUNI

2018

Superkwekers
Arno Janssen
Trichocentrum lindenii
Lycaste aromatica
Trichopilia tortillis

8,5
8,5
8,2

Fam. Coenen
Pleurothallis tubatus
Trichopilia hybride
Coelogyne speciosa
Thunia venosa
Trichopilia hybride
Dendrochilum magnum
Epidendrum cochleatum
Pleurothallis tubatus
Encyclia campylostalix
Angraecum sesquipedale
Phalaenopsis pulchra
Phalaenopsis pulchra

8,5
8,5
8,4
8,4
8,4
8,4
8,3
8,3
8,2
8,1
8,1
8,0

Frans Blom
Bulbophyllum lobbii
Bulbophyllum smitinandii
Brassia 'Shelob Tolkien'
Paphiopedilum hybride

8,2
8,2
8,1
8,0

Hans Faro
Bulbophyllum frostii
Phragmipedium lindenii
Brassocattleya 'Saint Andre'

8,2
8,2
8,0

Jo van Hoof
Pleurothallis tribuloides
Bulbophyllum tingabarinum

8,5
8,2

TUSSENSTANDCOMPETITIE 2E
Naam:
Beginners:
1
Wim Crins
2
Natalia van Doormalen
3
Jan Braks

KWARTAAL

2018:

Gemiddelde

Aantal planten

8,075
8,350
7,800

4
2
2

Gevorderden:
1
Fam Teurlincx
2
Peter Stompff
3
Niek Hanckmann
4
Jos Verhoeven
5
Henk en Koos de Wit
6
Kees van de Wittenboer

8,233
8,111
8,480
8,475
8,175
8,200

18
9
5
4
4
1

Superkwekers:
1
Jo van Hoof
2
Fam. Coenen
3
Arno Janssen
4
Frans Blom
5
Gerard de Puit
6
Martien Stiphout
7
Jos Nuyten
8
Hans Faro

8,583
8,467
8,425
8,408
8,518
8,538
8,238
8,320

20
43
19
12
11
8
8
5

Eria species

5

THUNIA

VENOSA

-

EEN EPIFYT VOOR IN DE POT

Vorige maand stond er een Thunia venosa op de keurtafel. De plant is ok
bekend als Thunia alba (var. bracteata). Thunia's staan bekend als terrestrisch
groeiende orchideeën en zo zijn ze ook het best te kweken. De planten hebben
een relatief kort groeiseizoen en moeten dan volop water, licht en mest krijgen.
In een pot met een redelijk vochthoudend mengsel is dat best te doen.
Thunia venosa heeft in de natuur een voorkeur voor een epifytische groeiwijze.
In de oksels van takken waar zich wat mos en bladafval ophoopt, vindt de plant
zijn plaats. De scheuten beginnen omhoog te groeien, buigen dan horizontaal
om zelfs afhangend te eindigen. Je ziet dat aan de vorm van de plant. Ze buigt
lichtjes haar hoofd en de bloemen zijn bijna topzwaar voor de dunne steeltjes
waar ze aan hangen. Bij een meer hangende groeiwijze is dat geen enkel
probleem.
Thunia venosa is een soort die in een groot deel van India voorkomt op een
hoogte tussen 800 en 1400m. In het noorden en in Bhutan en Nepal kan ze nog
op grotere hoogte gevonden worden. Maar ook daar kan de temperatuur in het
groeiseizoen flink oplopen. De soort kan dan ook warm gekweekt worden.
Gematigd lukt ook wel. Ze groeien in bladverliezende bossen. De bomen
verliezen hun blad echter niet vanwege de kou, maar vanwege de hitte en de
droogte!
In de hitte van de zomer wordt het blad geel en valt het af. De planten gaan in
rust en willen dan vrijwel geen water meer. Als je toch water geeft is de kans op
het rotten van de stengels heel groot. Bij ons duurt die rustperiode tot ver in de
winter. Dan ontstaat er aan de voet van de stengel een nieuwe groeipunt. Het
moment om de plant in nieuw mengsel te zetten. Wacht met water geven tot
de scheut een centimeter of vijf groot is en ben ook dan voorzichtig dat er geen
water in de nieuwe scheut komt. Een scheut is zo verloren. Vaak komt er later
nog wel een nieuwe scheut, maar die blijft meestal te klein om te kunnen
bloeien.
Tijdens de groei heeft de plant lichte schaduw nodig en zeker geen direct
zonlicht. In de natuur is dit de tijd dat de bossen vol in het blad staan. Pas na de
bloei geef je steeds meer licht en eind juli mag de plant in de volle zon staan.
Veel licht in de laatste fase zorgt voor sterke scheuten die volgend jaar seizoen
weer goed groeien.
Heb je een Thunia en wil je die vermeerderen? Leg dan een scheut plat in een
bak met sfagnum en je zult zien dat op verschillende knopen nieuwe planten
gaan groeien. Kun je weer anderen blij mee maken!
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PLANT

VAN DE MAAND JUNI

2018

In juni kozen de leden van de kring voor een bijzonder sierlijke plant. De eer
van plant van de maand ging deze keer naar de Thunia venosa van de familie
Coenen. Van harte!
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AGENDA
6 oktober
19-21 oktober
2-4 november
15 december

NOV-orchideeëndag, Botanische Tuinen, Utrecht
22e Int. Orchideen & Raritätenbörse, Esslingen, Duitsland
8e exposition-vente int. d’orchidées, Toulouse, Frankrijk
9e open Cattleya-dag bij Chris Loncke, Loppem, België

BEREIKBAAR
voorzitter
secretaris
penningm.
activiteiten
activiteiten
bestuurslid
kringblad
potmateriaal
keuring
kweekgroep

Huub Boesten
Gerard de Puit
Koos de Wit
Wim Crins
Sjors Teurlincx
Natalia v. Doormalen
Niek Hanckmann
Henk de Wit
Jos Janssen
Huub / Sjors

06-53258929
0499-373816
073-5321664
06-83365414
06-23250947

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
activiteiten-2@orchidee-brabant.nl
activiteiten-1@orchidee-brabant.nl

06-20529978 redacteur@orchidee-brabant.nl
073-5321664 jfgdewit@home.nl
0412-451027
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ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën – de meeste uit zaad gekweekt – en
hybriden
 Oppotmaterialen
 Diverse soorten meststoffen
 Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Openingstijden:
van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek brengt
i.v.m. eventuele afwezigheid.
Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00
Zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

