Aerides crispa

ORCHIDEEËN
Kring NO-Brabant
Juli 2011

ORCHIDEEËN WUBBEN
Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's
Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden
• Oppotmaterialen
• Diverse soorten meststoffen
• Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking
Prijslijst schriftelijk aanvragen
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

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 15

JULI

aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing Herman ter Borgh over Brazilie
Vanavond hebben we na lange tijd Herman ter Borch als gast.
Vanavond gaat hij een bijzonder boeiende lezing geven over de
bijzondere orchideeën van dit grote Zuid-Amerikaanse land

Cattleya luteola
Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, materialen verkoop,
de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de ‘Plant van de Maand',
natuurlijk de verloting. De plantenverkoop wordt deze maand verzorgd door
Herman ter Borch.
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WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'
In augustus hebben we geen bijeenkomst van de werkgroep. De
eerstvolgende is op dinsdag 6 september
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Dit is alweer het laatset kringblad voor de vakantie, want zoals jullie
weten is er in augustus geen kringavond. We wensen iedereen een
mooie zomervakantie toe.

WEBSITE
Het adres van onze website: http://www.orchidee-brabant.nl,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2011
15
19
16
21
18
16

juli
augustus
september
oktober
november
december

lezing Herman ter Borch
vakantie
lezing Jos Janssen
Veiling
lezing Ed Schmidt
Eindejaarsavond
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BUSREIS SEPTEMBER
Helaas hebben zich te weinig mensen opgegeven om de busreis te laten
doorgaan. Jammer maar helaas. We kunnen er niet omheen dat we
voor dit soort activiteiten als bestuur geen initiatief meer ontwikkelen.
Maar als meerdere leden toch wensen hebben gezamenlijk op
kwekersbezoek te gaan, al dan niet met eigen vervoer en carpoolen,
neem dan even contact op met Huub Boesten.

ALLEMAAL PAFFEN II
sompig
medium
staan.
Waarschijnlijk zijn er net zoveel
verschillende
oppotmaterialen
gebruikt als er kwekers zijn. Het
varieert
van
puur,
levend
sphagnum tot gecompliceerde
samenstellingen
met
veel
ingrediënten.
Een
ideaal
medium moet voldoende steun
geven aan de wortels om de
plant
te
dragen,
maar
tegelijkertijd mag het maar
langzaam verteren en moet het
voldoende luchtig zijn en ook
nog gelijkmatig vochtig blijven.
Veel beroepskwekers bieden
hun eigen produkt aan, maar
voor diegenen die het allemaal
zelf willen doen hebben we aan
het einde van dit hoofdstuk nog
enkele
tips.
(De
samenstellingen
van
de
potmaterialen
bevatten
verschillende delen die hier niet
verkrijgbaar zijn. Voor een goed
potmateriaal raad ik U aan om
Uw handelaar om advies te

Paphiopedilum hirsutissimum
Oppotmateriaal
en containers

(het

medium)

Als we de habitats van de
Paphiopedilums
bestuderen
wordt één ding heel duidelijk:
de wortels dringen wel door in
een los, luchtig medium, maar
de planten zijn nooit te vinden
op een harde, dichte bodem.
Altijd is er sprake van een
perfecte drainage bij de wortels,
zodat ze een heleboel vocht
tolereren maar nooit is een
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vragen.) Over het algemeen
genomen hebben de gebruikte
materialen
weinig
voedingsstoffen in zich of ze
geven ze maar heel langzaam
af. Daarom is een uitgekiend
bemestingschema gewenst om
de planten alle groeistoffen te
geven die ze nodig hebben. Dit
mestprogramma
moet
wel
aangepast worden aan het
medium dat gebruikt wordt.
Ook moet er rekening mee
gehouden
worden
dat
Paphiopedilums veel minder
bemesting wensen als b.v.
Phragmipediums. Bark, zowel
van
de
Amerikaanse
Redwoodtree
(Sequoia
sempervirens)
als
van
de
Europese Pinus-soorten, wordt
gemalen en zo op maat
gemaakt om de basis te vormen
voor de meestgebruikte mixen,
meestal
aangevuld
met
Nederlandse, Duitse of Finse
turf, perlite of houtskool. (In het
artikel wordt hier verder gegaan
met een opsomming van allerlei
ander materialen die gebruikt
worden, maar deze opsomming
is duidelijk gericht op de
Amerikaanse markt. Heel veel
artikelen zijn voor mij totaal
onbekend en ik betwijfel of ze
hier verkrijgbaar zijn, ) Een
fijnere mix wordt gebruikt om
zaailingen en soorten die wat
meer vochtigheid verlangen te
kweken, een grover mengsel zal
gewenst zijn voor de volwassen

planten van soorten die vaak
epifitisch groeien.

Paphiopedilum haynaldianum
Liefhebbers die graag water
geven moeten natuurlijk een
meer open mix gebruiken, maar
houdt vooral in de gaten dat er
meer planten eerder doodgaan
aan teveel water als aan te
weinig!
Vandaag
de
dag
gebruiken de meeste kwekers
plastic
potten;
ze
zijn
goedkoop, licht van gewicht en
veel gemakkelijker om schoon
te maken voor hergebruik.
Voordat iedereen deze plastic
potten ging gebruiken, stonden
bij alle planten in stenen potten.
Die waren echter zwaarder,
moeilijker schoon te maken, en
het
medium
droogde
veel
sneller uit. Maar juist om die
laatste reden worden ze nog
steeds
door
verschillende
liefhebbers gebruikt.
Delen en oppotten
Paphiopedilums verdragen geen
uitgewerkt, verteerd medium en
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de planten zullen dan ook snel
wegkwijnen als het medium
begint dicht te slibben. Bark
gaat na 18-36 maanden aan het
verteren, afhankelijk van de
kwaliteit. Op dat moment gaat
het medium slinken en soppig
worden, iets wat sneller zal
gebeuren als een medium met
meer humus (bladafval en
sphagnum)
gebruikt
wordt,
maar ook als er meer dan
gemiddeld
water
wordt
gegeven. Ideaal is het om elk
jaar te verpotten, net na de
bloei, en dat is ook het juiste
moment om de planten te
delen. Omdat Paphiopedilums
geen
echte
strikte
rust
doormaken, en omdat ze op
verschillende momenten in het
jaar kunnen bloeien, is er geen
precieze maand aan te geven
om met het verpotten te
beginnen. Maar een voorkeur
gaat uit naar de periode van
laat winter tot vroeg in de lente.
Zaailingen reageren ook goed
op iets vaker verpotten, elke 46 maanden mag geen probleem
zijn. Meestal is een paar stevige
tikken op de rand van de tafel al
voldoende om de planten los te
krijgen uit de pot. Verwijder al
het oude medium, dode of
beschadigde bladeren en alle
dode
wortels.
De
planten
moeten goed afgespoeld worden
om ze grondig schoon te
krijgen, daarna kunnen ze
gedeeld
worden
als
ze
tenminste groot genoeg zijn.

Delen doet U door met een
schoon
mes
de
rhizoom
doormidden te snijden net
tussen twee flinke scheuten. De
wonden even aanstippen met
Captan om te voorkomen dat de
planten besmet raken en gaan
rotten. Knip nooit levende
wortels af, iets wat bij gezonde
Cattleya's wel kan. En zorg
ervoor dat iedere nieuwe plant
nu al een eigen label krijgt! Een
bekende
regel
voor
Paphiopedilums is dat men ze
liever in een (te) kleine pot
moet zetten als in een (te)
grote. Dit geldt echter niet voor
soorten
als
Paphiopedilum
rothschildianum
en
haar
hybriden omdat die een heel
uitgebreid
wortelsysteem
maken en daardoor toch een
ietsje grotere pot prefereren. De
gaten in de bodem van de pot
moet U eerst iets groter maken,
daarna mag U de pot voor het
derde of vierde deel opvullen
met potscherven of ander
materiaal dat het water goed
doorlaat. Zet de plant zo in de
pot dat het rhizoom ongeveer 3
cm onder de potrand zit, en
duw dan de wortels zachtjes op
hun plaats. Daarna strooit U het
medium rond de wortels. Schud
de pot zachtjes zodat het
materiaal ook naar onder kan
kruipen, daarna mag U het
medium
zachtjes
met
de
duimen aandrukken rond de
wanden van de pot. De rhizoom
moet na de eerste watergift
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ongeveer 1 cm onder het
medium zitten. Kijk of de plant
stevig staat, maar ga het
medium niet verder aanduwen.
Als de plant te los staat en
beweegt als U water geeft
zullen
de
zachte,
nieuwe
worteltoppen
elke
keer
afbreken. U kunt de planten
eventueel ook vastzetten door
wat tonkin-stokjes te gebruiken
om de planten zo meer steun te
geven. Vooral ervaring zal U
leren wat de beste manier is om
op te potten. Geef in de
zomermaanden de planten twee
keer per week water, met een
lichte bemesting en laat dit
teruglopen in de winter naar 1
keer per week. Maar, en dat is
heel belangrijk, elke kweker zal
de hoeveelheid water die hij/zij
geeft
toch
moeten
leren
afstemmen op de behoefte van
zijn/haar planten.

Paphiopedlum bellatulum

Algemeen
Het
ouder
worden
van
bladeren, en het afsterven
ervan, is heel normaal. Dode
bladeren moeten VOORZICHTIG
worden weggehaald om de
verspreiding van ziektes te
voorkomen. Als de bladeren
echter te vroeg afvallen is dit
meestal een teken van een
slecht wortelsysteem. U zult de
plant dan direct uit de pot
moeten halen om haar opnieuw
op te potten. Een slecht
wortelsysteem kan het gevolg
zijn van teveel water, een slecht
medium of een insektenplaag.
Slechte bloemen, te weinig
bloemen, of zelfs helemaal geen
bloemen kan een indicatie zijn
voor te weinig licht, een slechte
waterhuishouding,
verkeerde
bemesting,
een
verteerd
medium of zelfs een combinatie
van deze factoren. Denk er
altijd aan dat de meer robuuste
soorten
uit
de
sectie
Coryopedilum
zoals
Paphiopedilum rothschildianum
vaak niet zullen bloeien voordat
ze volwassen zijn, en dat kan
best wel na hun 7de tot 10de
levensjaar
zijn!
Sommige
soorten, zoals Paphiopedilum
bellatulum en Paphiopedilum
delenatii, verlangen een koelere
winterrust om knoppen aan te
zetten terwijl anderen zoals
Paphiopedilum parishii vlug last
zullen krijgen van rot als ze
tijdens
hun
winterperiode
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vochtig blijven. De soorten van
de
sectie
Brachypetalum
kunnen
niet
tegen
een
combinatie van koud én nat, ze
zullen dan heel vlug last krijgen

van schimmelinfecties.

en

bacterie-

Vertaling en bewerking Bert van
Zuijlen

Paphiopedilum hookerae

Paphiopedilum malipoense

Paphiopedilum micranthum
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PLANTENKEURING 17 JUNI 2011
Categorie
beginners/jeugdleden
Johnny Haasakker
Aerides miltrata
Vanda hybride

Categorie superkwekers

7,4
7,5

Categorie gevorderden

Jo van Hoof
Pleurothallis flexuosa
Encyclia lancifolia
Dendrobium virginalis
hybride

8,4
8,5

D

7,9

Simon Faro
Coelogyne speciosa var.
salmonicolor
Bulbophyllum tingabarinum
alba

8,7

Peter Stompff
Ascocenda hybride

7,5

7,5
D

Frans Blom
Paphiopedilum hybride No.7
Paphiopedilum hybride No.8
Coelogyne massangeana
Ceratostylis rubra

7,9
7,5
7,7
7,9

Fam. Coenen
Epidendrum ferugineum (?)
Dendrobium japonica
Paphiopedilum species
Phalaenopsis pulchra
Dendrobium atroviolaceum
Bulbophyllum graveolens

7,8
8,3
7,5
7,7
8,2
7,6

Heinz Deisenroth
Oncidium sphacelatum

8,6

Martien Stiphout
Paphiopedilum parishii
Paphiopedilum smidtianum
(?)
Paphiopedilum papuanum
Paphiopedilum curtisii
Phragmipedium walisi

9,2

D

9,2
8,6
9,0
9,1

D
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D
D

Plant van de maand juni was ditmaal de Oncidium sphacelatum van
Heinz Deisenroth.

Gefeliciteerd! Heinz
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TUSSENSTAND PLANTENKEURING NA 2 KWARTALEN
Punten

Aantal

Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)
1

Johnny Haasakker

8,067
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Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)
1

J. van Hoof

8,322

15

2

S. Faro

8,167

9

3

Henk en Koos de Wit

7,938

8

4

C.van de Wittenboer

8,067

6

5

Peter Stompff

7,550

6

6

J. Verhoeven

7,880

5

7

Herman Pauw

8,033

3

8

Jan van Hurne

7,900

2

9

Albert Maas

7,350

2

10

N. Hanckman

8,300

1

11

Tom van Hest

7,800

1

Categorie Superklasse (12 planten/jaar)
1

M. Stiphout

8,833

18

2

M. Verhoef-Sommeling

8,417

15

3

F. Blom

8,367

23

4

Fam. Coenen

8,317

26

5

H. Faro

8,250

10

6

H. Deisenroth

8,180

5

7

H. Smouter

8,100

3

8

J. vd Linden

8,150

2

*

= gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid
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AGENDA 2011
Komende tijd zijn er veel tentoonstellingen in Duitsland, zie website NOV:
www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR
voorzitter
Henk Smouter
secretaris
Gerard de Puit
penningm.
Koos de Wit
bibliotheek
Jan Evers
evenementen Huub Boesten
kringblad
Henk Smouter
potmateriaal Henk de Wit
planten
Henk Smouter
kweekgroep Gerard de Puit
keuring
Jos Janssen

06-54288252
0499-373816
073-5321664
0413-367362
0653258929
06-54288252
073-5321664
06-54288252
0499-373816
0412-451027

voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl
penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliothecaris@orchidee-brabant.nl
activiteiten@orchidee-brabant.nl
redacteur@orchidee-brabant.nl
jfgdewit@home.nl
Voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris@orchidee-brabant.nl

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.
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Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl
Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.
Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664
Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.
Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit, Huub Boesten
Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring
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