Verzorgingstips Phalaenopsis orchidee
De naam van de Phalaenopsis orchidee is afgeleid van het
Griekse “phalaina” wat “nachtvlinder” betekent en “opsis” wat
“lijkend op” betekent.
De Phalaenopsis orchidee werd twee eeuwen geleden
gevonden in Zuidoost Azië, de plant komt van oorsprong
uit de Filippijnen, Maleisië en Indonesië In deze warmere
streken, meestal in het tropisch regenwoud, groeien
Phalaenopsis vaak op bomen, op takken en op twijgen
met de wortels in de lucht. Dit worden epifytische groeiende planten genoemd.
Epifyten zijn planten die ergens opgroeien zonder hieraan voedsel te onttrekken.
De Phalaenopsis wordt gekenmerkt door hun rijke en gemakkelijke bloei. Qua grootte
verschillen de planten sterk, tussen de bladeren die 10 tot 50 cm lang kunnen worden,
ontwikkelen zich de bloemstengels die 25 tot 80 cm lang kunnen worden en bloemen
dragen tot 12 cm in diameter.

Licht

De Phalaenopsis houdt van een lichte standplaats, maar niet van
het directe licht van de zomerzon. De plant het beste in de
vensterbank geplaatst worden, alleen in de zomer moet u de plant
beschermen tegen teveel direct zonlicht.

Overdag tussen 18-22ºC en 's nachts niet lager dan 16°C. Als in
de zomer het licht en de buitentemperatuur toeneemt heeft de
Temperatuur Phalaenopsis overdag geen enkele moeite met temperaturen tot
30°C.De Phalaenopsis kan soms wel maanden achtereen in de
bloei blijven, maar bij tocht of als hij te dicht bij de verwarming
staat kan dit de bloeitijd flink bekorten.

Water

Bemesting

Opnieuw in
bloei krijgen

De orchidee eenmaal per week flink water geven, bij voorkeur
onderdompelen tot bovenkant rand pot (niet de plant). Wij kweken
deze Phalaenopsis orchidee op boomschors, dus als die
verzadigd is kunt u het overtollige water er zo uit laten lopen.
Gebruik hiervoor water op kamertemperatuur. Laat de plant goed
uitlekken, want een plant die met natte voeten staat is verloren
omdat zijn wortels dan verrotten.
Wees zuinig met kunstmest, een orchidee heeft maar heel weinig
extra voedingsstoffen nodig. Eens in de twee maanden een klein
beetje is meer dan voldoende
Uitgebloeide bloeistengels kunnen worden teruggesnoeid tot 2
ogen (verdikking van de stengel) boven het blad. De plant kan
dan weer groeien en heeft energie om nieuwe bloemtakken te
vormen. Op de oude stengel kan de plant weer opnieuw in bloei
komen. Als de oude stengel ingedroogd is kunt u deze helemaal
wegknippen. De natuurlijke bloeitijd van de Phalaenopsis is in het
voor- en najaar, als de dagen langer of korter worden.

Wij wensen u veel succes met uw nieuwe orchidee
en wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.
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