Algajale aednikule 789

Nutikas õis kindlustab tolmeldamise:
kärbes potsatab libedalt plaadilt sussi
sisse ja võtab üles ronides kaasa õietolmu järgmise õie jaoks.

REPRO

Veenusekinga sortide hulgas on väga erineva kuju, suuruse ja mustriga õisi.

Sordid kasvavad toas edukalt

Pärast õitsemist sureb õisi kandnud
lehekodarik ajapikku ära, varre alusel
hakkavad kasvama uued võsud.

mõeldud sorte. Suuruse poolest sobivad need hästi aknalaua taimedeks ja
õitsevad kaua.
Veenusekinga elegantselt kahele
poole kaarduvad lehed on kas sametised või läikivad, ühtlaselt rohelised
või kirkalt mustrilised. Õisi on varre
otsas üks või kaks.
Kuid on aretatud ka mitmeõielisi veenusekingi, kellel võib õisikuvarrest järgemööda tulla üle kümne õie.
Need on eriti toredad sordid, sest taimedel on korraga nii õied kui pungad
ja nad võivad õitseda üle aasta.
Veenusekinga õisi on erineva kuju
ja suurusega, värvus varieerub valgest
väga tumedani. Õitel on täppe, laike,
triipe ja karvakesi. Õied püsivad taimel, aga ka vaasis mitmeid nädalaid.

Kui veenusekinga liigid tahavad looduslikele kasvukohtadele sarnaseid
tingimusi (õhuniiskus 50–70%, temperatuur 13–35°, valgus 12 000–
20 000 luksi), siis sordid saavad tubastes tingimustes hästi hakkama.
Kasvukoht olgu talvel valge, suvel
veidi varjuline. Kirjulehelised hübriidid tahavad soojemat ja niiskemat
paika, roheliste lehtedega jahedamat.
Olulisem kui toa temperatuur on valgus, hea potisegu ning õige kastmine.
Veenusekingal puuduvad vee säilitusorganid, seepärast tuleb teda aastaringselt mõõdukalt kasta. Ta ei talu
pikalt kuivana olemist, kuid ka liigniiskes ja pudiks muutunud (kõdunenud või kopitanud) segus hukkuvad
juured kiiresti.
Lehekodarik võib siiski veel tükk
aega näida elujõuline ja kena ning
miski ei anna märku, et juured on
saanud juba pöördumatult kahjustada. Juurteta taimest uuesti asja saada
on keeruline, see nõuab häid tingimusi ja tundlikku kätt.
Kasvujõus taime väetage märtsist
novembrini üks kord kuus või iga kolmanda-neljanda kastmise ajal orhideeväetisega. Väetamiste vahel tuleb

kindlasti kasta puhta veega, et liigne
väetis juuri ei kahjustaks.

Õues suvitamine mõjub hästi
Veenuseking istutage ümber kas igal
aastal või üle aasta. Kasutage orhideemulda. Võtke taim potist välja. Lõigake
ära kõik surnud juured.
Uue poti suurus valige juurte järgi.
Kui juuri pole sugugi alles jäänud, võiks
ka lehti veidi lühemaks kärpida, et vähendada aurustumise pinda. Kindlasti
võtke siis eelmisest väiksem pott.
Veenusekinga õisi kandnud lehekodarik sureb pärast õitsemist ajapikku
ära. Pruuniks muutunud vanad lehed
võib ära lõigata, samuti kuivanud õisikuvarre. Varre alusel hakkab kasvama
üks või mitu uut võsu, mis täiskasvanuks saades lähevad õitsema.
Veenusekinga saab kodus paljundada istutamise ajal puhmikuid jagades.
Samas on suuremad taimed efektsemad ning õisi on rikkalikumalt.
Suveks võib veenusekinga viia välja
või tõsta rõdule päikese eest varjatud
kohta. Suve õues veetnud taimed on
tugevamad ja õitsevad paremini.
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