Rhododendron vireya
Vireya’s behoren tot de grootste groep Rhododendrons en zijn hoofdzakelijk
afkomstig van zuidoost Azië, Maleisie en Nieuw Guinea.
Vireya’s komen voor van zeespiegelniveau tot een hoogte van 4300 m.
Niettegenstaande vireya’s reeds in 1823 door Dr. William Jack van de Oostindische compagnie werden ingevoerd zijn ze tot op heden weinig verspreid in
onze regio.
Vireya’s groeien nl. epifytisch men kan stellen dat hun groeiwijze overeenstemt
met deze van orchideeën, soms groeien ze in de humuslaag in het tropisch
regenwoud maar ook in boomkruinen tot op 30 m. hoogte.
Deze groeiwijze vereist toch enkele specifieke onderhoudstips:
Substraat
Meestal wordt er gebruik gemaakt van een mengsel op basis van cocos,
boomschors, perliet en dennennaalden, let er vooral op het mengsel moet zeer
luchtig zijn.
U kan steeds bij ons terecht voor het verpotten van uw vireya.
Voeding
Een vloeibare samengestelde meststof (NPK verhouding 1-1-1) kan tijdens de
zomermaanden worden toegediend aan de helft van de opgegeven dosis, dit om
de 3 weken.
Vochtigheid
Vireya’s verdragen geen stilstaand water!!! In de huiskamer volstaat het meestal
eenmaal per week water te geven, buiten worden ze graag overgoten, best
‘s avonds.
Temperatuur
Vireya’s verdragen geen vorst, de meeste vireya’s doen het heel goed op
kamertemperatuur (14 tot 25 °C)
Vermijd te hoog oplopende temperatuur, indien in een serre of veranda geplaatst
zorg voor genoeg ventilatie.
Vireya’s het jaar rond
In ons klimaat bloeien de meeste vireya’s tweemaal per jaar, sommige soorten
bloeien enkel in de winter andere bloeien tijdens de zomer en enkele bloeien het
jaarrond.
Tijdens de zomermaanden kan u vireya’s in de tuin of op het terras plaatsen,
bescherming tegen te felle namiddagzon is aan te raden, van zodra de eerste
nachtvorst zijn intrede doet, de vireya’s in huis brengen, ideaal is een veranda,
maar een lichte plaats in de huiskamer zal u nog meer plezier bezorgen van deze
prachtige tropische Rhododendron.

