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Onderwerpen om elk kwartaal een ‘gazet’ vol te
schrijven zijn niet steeds gemakkelijk te vinden.
Vandaar dat ik op het idee kwam een tuinversie
uit te geven. Ik denk dat de groeiende interesse
voor tuinorchideeën niet te onderschatten is.
Vandaar!
Laat ik beginnen met eigen resultaten en
bevindingen.
Het eerste succes boekte ik met Bletilla striata.
Een orchidee die afkomstig zou zijn uit China en
wel erg gemakkelijk groeit in de tuin. Van het
oorspronkelijke succes heb ik geen foto’s. Ze
stonden gewoon in volle grond zonder speciale
zorgen.
INHOUD

Zomerse tuin-editie

Een uitgave van P&P Orchids.

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
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Maar na een winter waar erg laat na een zachte
periode nog een flinke vorst optrad was ik alle
planten kwijt. Iemand die gespecialiseerd was in
Alpine plantjes, meende de redene te kennen. De
scheuten stonden boven voor de tweede vorst
periode optrad, water in de scheut was bevrozen
en de vorst drong door tot in de bulb. Zo meende
hij. Boven zijn alpine plantjes lagen allemaal
glazen schaaltjes om dat fenomeen te voorkomen.
En die schaaltjes haalde hij zo laat mogelijk weg.
Hoe ging ik sinds dien met de Bletilla’s om?
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kale bulben potte ik ook samen op en hebben
allemaal nog scheuten gevormd, doch slechts
enkele nog bloem.

Wel ik graafde dit voorjaar nog een grote kluit
uit.

Eerst verwijderde ik alle los zand en steentjes.
Vervolgens trok ik de kluit in stukken uit elkaar.

Wel erg voorzichtig om de nieuwe scheuten niet
af te breken. Want die zijn erg broos en
brekengemakkelijk.

Het ultieme resultaat zijn bulben met en zonder
nieuwe uitlopers. Die met uitlopers potte ik
samen op en bloeiden allemaal nog dit jaar. De
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Hoe potte ik ze op? Wel ik graafde een ring in.
Aanvankelijk kon ik de hand leggen op betonnen
riool buizen. Late zou ik meer en meer PVC
gaan gebruiken.

alpine planten kweker vond ik maar niets. Dus
koos ik voor echte mini serretjes.

Voor wie het niet direct herkend. De glazen
deurtjes uit wasmachines. Ooit vroeg ik een kerel
aan het containerperk om me de deurtjes uit
wasmachines te recupereren, ik zou hem 20 BEF
per stuk betalen. Een week later stond een hele
stapel klaar. Ik nam er een tiental mee...

Onderaan legde ik een metalen gaas.

Vervolgens grove bark en dan gewoon tuinaarde.
De planten voelden zich er goed en beloonde me
met overvloedige bloei.

Om ze veilig door de winters te loodsen dek ik
ze ’s winters af. En die glazen plaatjes van de
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Overigens ik heb nu de normale roze vorm en de
alba vorm. Maar er zijn nog andere variëteiten.
Soms erg goedkoop te verkrijgen. Maar vast ook
via deelstukken!
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Maar na het succes met Bletilla smaakte dat naar
nog! Dus begon ik aan mijn tweede poging. Een
al wat moeilijkere soort, maar volgens kenner
toch ook weer niet zo moeilijk. Het zou
Cyperpedium reginea worden. Ook daarvoor
ging ik bij een vriend te raden. Die kweekte zijn
Cyperpediums in metserskuipen. Van die zwarte
brede kunststof emmers. Onderaan maakte hij
geen gat, maar halverwege in de zijkant. Zo
creeër je een water reservoir onderaan. En dat
zou gunstig zijn.
Dus begon ook ik te experimenteren.

De kunst zou zijn de wortels net boven de gaatjes
op een dun laagje hummus te leggen. Onderaan
grind of kiezel en afdekken weer met mengsel.
Dit afhankelijk de behoefte van de plant met wat
kalk of net wat zuurder door toevoegenvan
dennenaalden. Als je die wortels daar zou leggen
zouden ze zelf dieper gaan groeien als ze meer
behoefte aan vocht hadden of net iets hoger als
ze minder nat moesten. Qua mengsel gebruikte
ik erg fijne bark en tuinaarde gemengd.
Overigens mijn Blettila’s dekte ik af met
Seramis (een soort gepofte klei).
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Maar die drijven en bij het water geven spoelden
ze weg.
Om een lang verhaal kortte maken ook de
Cyperpedium reginea werd een succes.
Aanvankelijk bloeide er één bloem, nu al
verschillende.

En wat goed smaakt smaakt naar nog. Het
assortiment Cyperpedium groeide traag maar
zeker aan. Ondertussen groeit al met evenveel
succes Cyperpedium formosanum in mijn tuin.
En tikte ik ook enkele andere Cyperpediums op
de kop, doch die heb ik nog net niet lang genoeg
om over een echt succes te mogen spreken.
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Wat denk je van
formosanum resultaten?

deze

Cyperpedium

Wie er bij was weet wellicht dat ik ze dit
voorjaar op de kop tikte tijdens de PNP-dag bij
Rik Claessen.

Eerst één bloem en na enkele jaren...
Ik hoop van deze twee plantjes toch zeker op één
bloem volgend jaar.
Maar ben ik de enige met succes? Neen zeker
niet.

Dit jaar had ik zestien bloemen, maar ik vergat
ze te fotograferen.
Angrek graafde een klein kunststof vijvertje in.
En daarin heeft hij tal van inheemse planten
staan. Ondermeer deze Dactylorhiza hybride.

In deze pot bv. Heb ik op de oude getrouwe
methode Cyperpedium flavum gezet. Dat zou
ook goede resultaten moeten geven. Die potten
laat ik in de buis zakken.
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O, ja mijn voorliefde voor orchideeën in het wild
en de zo nodige bescherming, noodzaakt me om
aan te dringen op het beperken tot het aanbod op
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Markt. Planten uitsteken en roven in het wild,
zou ik ten zeerste willen ontraden. Wilde planten
leven in symbiose met schimmels en zijn een
snelle dood toe bedeeld in Uw tuin. Geniet er
van als je ze ziet staan, maar laat ze aub staan.
Overigens als de omstandigheden goed zijn
komen ze vanzelf in Uw tuin uit. Dan is de
kwestie ze te herkennen ze gerust te laten. Zo
groeit bij mij Epipactis heleborine. Helemaal
geen zeldzame plant maar zo vaak overzien.
Vaak uitgetrokken als ware het onkruid...

Maar zoals bij zovele natuursoorten vraagt het
voor wat nauwlettendere aandacht om de
werkelijke schoonheid te erkennen.

Als plant ziet hij er ook niet erg aantrekkelijk uit.
Wat dacht je hiervan? Cyperpedium calceolus.
Bij een liefhebbers in West Vlaanderen in de
tuin. En Cyperpedium debile. Eveneens bij een
West Vlaming.

Vanzelf sprekend met voor bijen en wespen. De
Nederlandstalige naam is dan ook Wespenorchis.
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Houdt het hierbij op ???
Liefst niet! Ik heb nog enkele projecten op
stappel. Wat denk je van Calanthe sieboldii?

Als het over inheemse orchideeën gaat hou ik
steeds weer mijn hart vast. Laat ik ze nu zeker
niet aanzetten tot roven uit het wild. Ik hoorde al
zo vaak. Ja maar daar gingen ze een weg trekken.
Dat was net binnen een nieuwe verkaveling.
De natuur is zo mooi en naast uit het wild
verzamelde planten is het aanbod ruim groot.
Laten we daar tevreden mee zijn en die alvast
goed trachten te kweken.

Zo moet het worden, maar eerlijkheids halve,
deze foto komt van het net. Voorlopig moet ik
het met één klein plantje doen.

Als je op internet opzoek gaat naar
aardorchideeën vind je heel wat! Maar stel je de
vraag zijn ze winterhard? Hoe groeien ze in de
natuur? En kan ik ze dat bieden? Hoe kan je ze
bekomen, is dat legaal?
Vaak kom je dan bij een tweede zoekopdracht;
‘Inheemse of winterharde orchideeën’. Je zal
weer een erg groot aanbod vinden. En je kan je
dezelfde vragen stellen.
Let op inheems, wil niet zeggen dat je die
planten zonder meer hier kan houden in je tuin!
Ze vragen een ingewikkelde samenlevingsvorm
met schimmels.
‘Symbiose’ heet dat. Een
schimmel die samen leeft met je planten. Maar in
jou tuin zitten heel andere schimmels. Die de
planten doden. Kunstmatig vermeerderde planten
lijken die schimmel minder nodig te hebben.
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Hier zie je ‘Angrek’ en ‘Phal’ in hun element.
Wellicht is het een alternatief om de plantjes in
hun natuurlijke habitat te gaan genieten te
overwegen. Dit idee past al even goed in een
‘zomerse editie’ van onze gazet.

Succes,
Patrick
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