Jungle Orchid
(Jungle Orchid)
Jungle Orchid is een beleving binnen de Phalaenopsis Multiflora, die zich kenmerkt door de grote hoeveelheid kleine
bloemen, hangende takken en sierlijke talrijke bladeren. Bij deze orchidee is geen verstevigende stok nodig om de
takken op te houden.
Wanneer de plant in bloei staat, lijkt het net een boeket van meer dan 50 bloemen met een lange houdbaarheid van
10-12 weken. De Jungle Orchid is de “finishing touch” in iedere interieurstijl. Of deze stijl nu landelijk, modern en strak
of romantisch is (zie Impressies).
Bovendien is het een echte sfeermaker in zowel woon- slaapkamer als entree of
kantoorruimte.

Verzorgingstips
1x per week een dompelbad (=de gehele kweekpot 3 maal door het water halen)in water op kamertemperatuur.
Geef de plant bij voorkeur 's morgens water zodat het vocht de tijd heeft om te drogen. Houd orchideeën in de winter
droger dan 's zomers. In de winter zijn de planten in rust.
Vanaf de lente mogen de planten weer meer water krijgen. Let op! Na het dompelen moet de plant goed uitlekken. Na
10 minuten uitlekken kan het water (nogmaals) weggegooid worden en kan de plant weer op haar plaats gezet
worden. Dit uitlekken is zeer belangrijk.
De orchidee houdt er namelijk niet van om met haar ‘voetjes' in het water te staan. In de orchideeëngrond zit vaak
weinig voedsel. U kunt speciale orchideeënmest kopen bij de bloemist en dit via gietwater bemesten. Twee keer per
maand is voldoende.
plant dompelen
half zon / schaduw
plantvoeding
niet eetbaar
temperatuur 18 -25
graden

Bloei/herbloei
Als u de verzorgingstips volgt, bloeit de Jungle Orchid 10-12 weken. Orchideeën zijn dankbare planten en gaan bijna
allemaal weer bloeien.
Als de Jungle Orchid uitgebloeid is en de steel nog groen is dan kunt u de steel afknippen boven het tweede ‘oog' van
onder. Een oog is een verdikking op de tak. U moet van onderaan met tellen beginnen. Het is heel goed mogelijk dat
de Jungle Orchid op dit punt weer uit gaat lopen. Als de steel verdroogd is kan je deze het beste in z'n geheel
wegknippen.
Zet de plant nu ongeveer 7-10 graden koeler, en blijf de orchidee gewoon verzorgen zoals je de plant verzorgde toen
zij nog in bloei stond.
Door de plant naar een koelere omgeving te verplaatsen ontstaat een ‘stress-reactie' waardoor er (een) nieuwe (tak)
takken ontstaan. Nadat de nieuwe tak(ken) zichtbaar zijn mag de plant na 7-10 weken weer warmer gezet worden.
Vanaf dit moment duurt het nog ongeveer 80 dagen tot de takken en knoppen vol zijn ontwikkeld en de orchidee weer
gaat bloeien.

Verkrijgbaar in de winkel
• januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december

Herkomst
De Jungle Orchid is een Phalaenopsis Multiflora. De plant groeit aan boomtakken en in rotsspleten en komt
oorspronkelijk uit het tropische deel van Azië, uit landen zoals Maleisië, Indonesië en Australië.
• Australië
• Indonesië
• Maleisië

Waar u op moet letten
De Jungle Orchid presenteert zich het beste in een wat hoger model sierpot of glas vanwege het hangende karakter
van de plant.
De plant houdt niet van:

• Tocht
• De fruitschaal. Fruit produceert namelijk gassen (ethyleen) waardoor de bloemen snel verouderen.
• Direct zonlicht. Als de plant in het volle zonlicht staat worden de bladeren geel en verkleuren de bloemen (vermijd
direct zonlicht vooral van april t/m september).

Bijzonderheden
Laat u verrassen door de kracht en het nonchalante karakter van de Jungle Orchid. De plant heeft een luxe uitstraling
met veel kleine sierlijke bloemen en een compacte plantopbouw.
Het is een unieke beleving en bijzonder geschikt voor presentatie in arrangementen van glas, keramiek, hout of
kunststof in veel verschillende interieurstijlen.

Weetjes
De naam Phalaenopsis komt van het Griekse “phalaina” wat mot (vlinder) betekent en “opsis”wat gelijkend betekent.
Multiflora is na vele jaren van ontwikkeling als bijzondere orchidee op de markt gezet. De planten hebben veel kleine
bloemen (<6 cm), veel takken en een compacte lengte (tot 55 cm).
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