
SH-dSH-dSH-dSH-dSH-dyryryryryrkning afkning afkning afkning afkning af      PhalaenopsisPhalaenopsisPhalaenopsisPhalaenopsisPhalaenopsis o o o o og andrg andrg andrg andrg andre ore ore ore ore orkidéerkidéerkidéerkidéerkidéer.....

Af Kenth Esbensen,
 juni 2009
Allerede da jeg for omkring 10-15 år siden begyndte at udvide min orkidé-inter-
esse fra andet end supermarkeds-Phalaenopsis og byggemarked-Cambria,
begyndte jeg også at lede efter al tilgængelig information om emnet på
internettet.
Jeg stødte også på udtrykkene “Soilless Culture” og “Hydroponic Culture” – men
kunne ikke dengang se potentialet – endsige nødvendigheden af at fravige fra,
hvad langt de fleste kilder talte om, når det gælder substrater eller voksemedier til
orkidé-dyrkning.
Der var også noget, der blev kaldt “Semi-Hydroponic” kultur – men igen lod jeg
mig ikke overbevise. Udtrykket stammer fra en amerikansk forhandler ved navn
“First Rays Orchids”.

- Der skulle et barkmix eller kokos-skal-mix til – hvis da ikke man lod sig lokke af
et Greenmix på basis af mineraluld, perlite og lignit. Det sidste har jeg da også
med blandet succes anvendt til mange af mine planter – men ret beset er det
næsten kun til Bulbophyllum og Coelogyne, jeg har haft særlig succes med det.

Denne Phalaenopsis thalebanii har stået i leca i 1½ år - og dette er 2. blomstring.
Bemærk rødderne helt nede i bægerets bund! Den blev købt som ungplante med bare 3
små blade og straks sat i øl-bægeret her.



Især mine botaniske Phalaenopsis,
der er min hoved-interesse og har
været det i de fleste år, er langt fra
glade for Greenmix – jeg har i alle
tilfælde ikke endnu fundet det rette
kombination af vanding, varme, luft
og lys, der har kunne forhindre mig i
at miste ganske mange planter i de
første år. Undtagelserne er Phal.
bellina og Phal. violacea, ser synes
at klare sig væsentligt bedre i
Greenmix end alle de andre i min
samling! – Jeg aner ikke hvorfor .... .
Der måtte tænkes igen!

Min samling af botaniske
Phalaenopsis er efterhånden ikke så
ringe endda – omkring 90 forskellige
arter, varianter og typer, er det
blevet til – og der kommer løbende
nye til. Hvor det har været muligt,
har jeg købt 2-3 ungplanter af en
variant, art eller underart ad gangen,
så jeg kan forsøge mig med
forskellige måder at dyrke dem på –
og vurdere, hvad der fungerer bedst
her hos mig. Jeg indrømmer, at ind
imellem er den plan for bekostelig –
så de dyrere planter må jeg så
nøjes med enkelt-eksemplarer af.
Det betyder desværre også, at enkelte har jeg mistet igen i tidens løb og ikke
kunne genanskaffe endnu – men der arbejdes naturligvis på sagen.

Focus på de botaniske arter betød også, at jeg stødte på www.chattaladae.com,
hvor en ny, helt speciel form af Phal. cornu-cervi bliver præsenteret. Kun 2 gange
med 25 års mellemrum er den blevet fundet i naturen i Thailand – men måske
også en enkelt gang tidligere allerede i starten af 60’erne – det er mere uklart.
Den side kan anbefales varmt for intersserede!

Artiklen, der bringes på siden, er skrevet af Dr. Grove, PhD., der beskrev den nye
variant botanisk og skrev den fascinerende historie om fundet af den nye Phal.
cornu-cervi f. chattaladae i “Orchids” i 2006 – og hvordan han dyrker den “Semi-

Phalaenopsis cornu-cervi var. Chattaladae var
den art, der satte gang i mine eksperimenter
med SH-dyrkning. Nu har jeg omsider selv fået
mig et eksemplar - og allerede 1 måned efter
omplantningen til leca ses de nye, friske
rødder tydeligt i bægeret



Hydroponic” i ca. 1-liters gennemsigtige plastic-bægrer, af den slags, man kan få
“Take-away” suppe i fra fastfood-restauranter.

Der laves en række huller på 3-4 mm omkring 2-5 cm over den pågældende
beholders bund, så der altid kan stå vand i bunden, men overflødigt vand kan
løbe af og luft kan komme ind i vokse-mediet, som plantens rødder så gerne vil
have det i bægeret. Der er således på én gang rigeligt med luft – og passende
med fugtighed til plantens rødder hele tiden.

Voksemediet var i artiklen og er stadig hos mig LECA-nødder (LECA = Lightwight
Expanded Clay Aggregates). Idag er “leca” både et registreret varemærke og i
daglig tale en generel betegnelse for tilsvarende produkter – som i denne
sammenhæng altid bliver holdt fugtigt ved, at der står en smule vand med
næringsstoffer til planten i bunden af bægeret – og kapillærvirkningen trækker det
op i lecanødderne over vandet, så de altid er fugtige – men alligevel til stadighed
med masser af luft til plantens rødder imellem leca-nødderne!

For 3 år siden fandt jeg det omsider væsentligt mere interessant, end da jeg først
stødte på teknikken – men jeg havde store problemer med at finde den slags
plastic-bægere, som Grove omtaler!
Alligevel besluttede jeg mig for at prøve metoden af – og i mangel af bedre
begyndte jeg at plante én ud af tre nyerhvervede ungplanter om til SH-dyrkning i
½-liters éngangs-øl-plastbægrer, der var til overs fra en familiefest - den bløde
slags, der ikke splinteres ved den mindste berøring!
Det er såre enkelt - med en varm skruetrækker eller lignende (et par minutter
med spidsen over gasblusset – de kan også laves med en loddekolbe) smeltes
hullerne i plastic-bægerne i passende højde over bunden. 4 huller i øl-bægrene
er passende – jævnt fordelt.
- Det har vist sig at være en af de bedste idéer, jeg indtil videre har fået hvad
angår dyrkningen af mine orkidéer!
Øl-bægerne er sandsynligvis ikke særligt holdbare i længden – men de ældste
har holdt 3 år hos mig indtil videre – ingen af dem er blevet skiftet ud endnu!
– Og de koster ikke mange 5-ører at skifte ud, når den tid kommer!

Netop det, at jeg har købt 3 af hver af en masse ungplanter igennem de senere
år, og har kunne ompotte én til SH med det samme; lade en forblive i sin
oprindelige potte og den sidste montere på klods eller lignende,  tillod mig meget
hurtigt at konstatere, at planterne i SH næsten uden undtagelse voksede langt
hurtigere, blev langt kraftigere og blomstrer før de andre!
– De har oven i købet vist sig at være langt lettere at passe – hvilket ikke mindst
har vist sig uvurdérligt, når man ind imellem er væk på ferie, og andre har
ansvaret for pasningen!



Mit eksperiment er således blevet kompromiteret af, at forskellen mange gange
på under et år har været så markant, at jeg faktisk nu har flyttet stort set alle fra
deres oprindelige medie til SH –  uanset plantens størrelse / alder - og alle nye
Phalaenopsis, som jeg kun har én af, kommer nu med det samme over i Leca,
hvis ikke de ligefrem er i blomst, og det er de sjældent, når jeg anskaffer dem!
Jeg har stadig en masse planter monteret på klods, lerskåle,epifytstammer og i
kurve – men de halter næsten alle langt bagefter og er langt længere tid om at
etablere sig hos mig.

Også flere og flere af mine andre arter kommer nu over i Leca – og for eksempel
tager mine første Dendrobium phalaenopsis i SH det fantastisk godt – jeg har
aldrig før set så stor og voldsom en tilvækst før, som jeg har set indenfor blot et
par måneder!!
Flere af mine Coelogyne er også kommet i SH – og kvitterer også med både
kraftigere vækst og flere blomsterskud – og min største Dendrochillum magnum
har aldrig sat flere stængler af, end den gør lige for tiden, efter omplantning til
leca her i foråret!

Pasningen er jo et nøglepunkt i enhver orkidésamling – og kan være lidt af en
videnskab, hvis man har en blandet samling, hvor masser af arter er kendt for at
skulle have en årlig hvileperiode, hvor der ikke eller næsten ikke vandes.
Sådan skulle det for det meste ikke være ved SH-dyrkning – for her er det
afgørende, at planten hele tiden har masser af luft omkring rødderne – samtidigt
med at den får fugt og næringsstoffer – og så er hvileperioden pludslig ikke
påkrævet mere!
– Den kan vokse og måske endda blomstre året rundt ...  – hvis den får lys og
varme nok!
Om vinteren kræver planterne passende tilskuds-lys og varme for at kunne vokse
videre – og får de ikke det, så vokser de ikke – og så forbruger de heller ikke så
meget vand, hvilket man naturligvis må tilpasse pasningen /vandingen efter. Også
ved SH-dyrkning – men det er stadig vigtigt, at leca’en aldrig tørrer helt ud, da det
vil stresse planterne mere end i et organisk voksemedium.

Omplantning til SH-dyrkning.
Som nævnt anvender jeg ganske overvejende ½-liters øl-plastbægere til SH-
dyrkning af mine Phalaenopsis-småplanter – og det går faktisk ganske fint et
langt stykke af vejen. Bægerne er dog for små til større, veletablerede planter, så
her har jeg fundet frem til plast-emballage fra småkager, der med en diameter på
17 cm og en dybde på 8 cm måske nok er lige lovligt lavbundede – men det går
faktisk fint til de fleste større Phalaenopsis.
Senest har jeg omsider fundet på, at 1½-2 liters sodavands- og vandflasker jo
kan skæres af i en passende højde, så man på den måde kan skaffe sig rigeligt
med bægere i en passende størrelse på ca. 1 l eller lidt mere.



Jeg lægger vægt på, at bægerne til SH-dyrkning bør være i gennemsigtigt plast,
da man så let kan følge med i vandmængden i bunden – og hvor højt op i leca’en
over vandet, der er en passende fugtighed til rødderne. Det letter pasningen
væsentligt – ikke mindst fordi langt hovedparten af mine SH-bægere er ophængt i
hjemmelavede hegnstråd-holdere i forskudte højder under udestuens lave
nordvendte skråtag lige i hovedhøjde, hvor de er lette at overskue, selv om der er
mange.
Det klare bæger tillader også, at man kan følge med i røddernes vækst og
sundhed.

Den almindelige kvalitet leca fra byggemarkedet med en lidt varierende størrelse
på de enkelte nødder på 5-18 mm og en noget uregelmæssig form er langt at
foretrække frem for de mindre poser af special-leca til brug i urtepotte-jord, der
kan fås hos gartnerier, blomsterbutikker og havecentre, idet disse nødder er langt
mere ensartet runde og ens i størrelsen. Det betyder nemlig, at planterne ikke
står nær så sikkert i bægere med de ensartet runde nødder – og
kapillærvirkningen er også ringere end i produktet til byggeri med varierende
former og størrelse på de enkelte nødder.
Helt uden betydning er det selvfølgelig heller ikke, at også prisen er en ganske
anden!

Da der altid er en del støv i sækkene med
leca-nødder, skal disse vaskes inden brug
til orkidé-dyrkning. En spand fyldes 2/3 op
med leca, og der fyldes efter med vand,
indtil de flydende leca-nødder begynder at
stige 4-5 cm op i spanden. Så omrøres der
grundigt, så støvet vaskes af, og spanden
får lov at stå 10 minutters tid, så støvet
bundfælder sig.
Så er man klar til ompotning.

Planten vendes ud af sin gamle potte som
vanligt, og alt gammelt voksemedie fjernes
forsigtigt for ikke at beskadige levende
rødder. Døde rødder fjernes, og de levende
vaskes under rindende vand, så der føres
minimalt med organiske partikler med over i
SH-bægeret. Jeg har endnu ikke fundet det
nødvendigt at behandle med svampemidler
eller desinfektionsmidler, som nogen
åbenbart sværger til ved traditionel
ompotning.

Min Phal. tetraspis ‘C!’ står med
rødderne i vand konstant - og
stortrives med det!



SH-bægeret fyldes med de vaskede leca til lige over hullerne de 2-5 cm over
bunden eller eventuelt noget højere, afhængigt af plantens rodnets størrelse.
Rødderne bredes godt ud, og idet planten holdes med nederste blade i toppen af
bægeret, fyldes efter med leca, som rystes godt ind imellem plantes rødder og
bægeret fydes helt op.
Bægeret forsynes med navneskilt og ophæng, hvis det er aktuelt, og dyppes
herefter i regnvand tilsat en tynd gødningsopløsning, så der trods alt er lidt,
planten kan leve af med det samme. Hos mig kan den herefter klare sig uden
yderligere vanding den første uge eller to – hvorefter man ofte allerede vil kunne
konstatere begyndende dannelse af nye rødder.

Ungplanter i små 4-5 cm mos-
potter lader jeg beholde deres
mos-klump, når jeg sætter dem i
leca. De nye rødder vokser
hurtigt frem i leca’en – og jeg
risikerer ikke at beskadige de
sunde rødder i mosset. Mos-
kernen giver ingen problemer i
forhold til SH-princippet, og
ompotningen stresser ikke den
lille plante mærkbart på denne
måde.

I løbet af nogle måneder vil man
som regel kunne se, at rodnettet
bliver større og større – og

endda også at rødderne ofte går helt ned i og trives glimrende helt nede i bunden,
hvor de er konstant under vand!
Mange vil måske finde det utroligt, at rødderne ikke rådner i vandet, som vi jo
oplever det i et for vådt organisk voksemedium. Årsagerne er sandsynligvis, at
der er masser af luft omkring resten af rodnettet i kombination med at man jo ikke
ved denne metode har en masse nedbrydende mikroorganismer og bakterier i
mediet omkring rødderne, som man jo altid har det i et fugtigt organisk medium.
Det er i alle tilfælde en konstatering, at ved SH-dyrkning klarer rødderne sig ofte
under vand i måneds- og endda årevis!

Pasning.
Dr. Grove skriver i omtalte artikel, at han vander sine SH-dyrkede planter i leca
alle dage med klart vejr, og der er ingen tvivl om, at i et drivhus kommer det til at
passe glimrende.

Allerede 2 stængler på vej på denne Phal.
violacea alba ungplante - bare en måned efter, at
den er sat i SH! Det har jeg aldrig set før på så
lille en violacea!



Hos mig er så hyppig vanding i udestuen ikke påkrævet andet end måske på de
varmeste sommerdage, hvis alt skal være optimalt.
Resten af året dypper jeg mine SH-bægere en enkelt gang om ugen eller måske
kun 2 gange på 3 uger. Har man ikke tilskuds-lys til planterne i de mørke
måneder, forbruger planterne meget lidt vand, og der kan gå 3 uger imellem hver
vanding.

- Én ting er i øvrigt, hvad der er optimalt – og en anden kan være, hvad man kan
slippe godt afsted med, hvis man f.ex skal have andre til at træde til under ferier
med videre. Jeg har tydeligt kunne se, at SH-planterne klarer sig væsentligt
bedre under mit fravær i op til 3 uger, end mine øvrige planter – og selv om
sommeren klarer de sig sædvanligvis med kun 1-2 vandinger på 3 uger uden at
vise tegn på stress.
Det letter unægteligt pasnings-opgaven for knapt så enthusiastiske afløsere!

Jeg vander overvejende ved at dyppe hele bægeret i min halve vintønde med
regnvand, et par små åkander, vandhyacinter og en lille flok orange platy
akvariefisk, som børnebørnene har stor fornøjelse af at betragte i det mørke, men
klare vand.
Jeg sørger for, at al leca’en bliver våd, hvorefter overskudsvandet løber af og
planten hænges tilbage på sin plads. Husk på, at leca er meget luftholdiget og
flyder ovenpå for det meste  – så pas på, at ikke planten skubbes op af bægeret
ved dypningen – hold den på plads med en forsigtig finger!
Et mindre antal af mine større og bredere SH-bægere er ikke særligt dekorative i
sig selv, og står derfor i forede (mos, piniebark) kurve, der ikke er praktiske at
dyppe – så her anvender jeg spray-pumpen med let-gødet regnvand i stedet.

På grund af fiskene i vintønden vil der faktisk altid være en lille mængde
næringsstoffer i vandet, så jeg tilfører kun ekstra Pokon 20-20-20 i en tynd
opløsning til SH-bægerne ca. 1 gang om måneden, som det har vist sig at passe
sig fint for mig.
Uden sådan et kar med fisk, bør man have tilsat gødning til vandingsvandet 3 ud
af 4 gange for at sikre optimal vækst.
Lugter sådan et kar med fisk og planter ikke? – Nej, jeg vil naturligvis aldrig tillade
det at forsumpe – så der er ingen lugtgener ved  den procedure, jeg anvender.
Karret renses med jævne mellemrum – og fyldes løbende efter med frisk, klart
regnvand - eller postevand i tørkeperioder.

Indtil videre har jeg endnu ikke været ude for at skulle potte en SH-plante om til
en større beholder, men det vil selvfølgelig komme på et tidspunkt. Leca’en gør
det uhyre enkelt – og den del, der hænger fast på plantens rødder, får bare lov til
at følge med over i den nye beholder, hvorefter der fyldes efter med mere vasket
leca.



Brugt leca kan endda genbruges – men bør lige desinficeres med et opkog i ca.
10 minutter i en rummelig gryde for en sikkerheds skyld, for ikke at risikere
overførsel af sygdomme. På den anden side er en sæk leca så relativt billig, at
man jo også kan overveje at lade være, hvis man jævnligt potter nye planter om
til SH.

En kort advarsel.
Ingen træer – eller orkidéer – vokser ind i Himmelen!
Der er ingen tvivl om, at SH på ingen måde er den evige sandhed for orkidé-
dyrkning!
Både jeg og andre før og efter mig har mistet / vil miste planter, der ikke rigtigt
kan finde sig til rette med denne kulturform!
Mine resultater har indtil videre helt overvejende været særdeles positive – men
som under enhver anden form for kultur, så taber man ind imellem planter, fordi
man for sent opdager, at den er helt gal!
– Nogle arter egner sig sandsynligvis slet ikke til denne kulturform – men det
finder man kun ud af ved at prøve sig frem. Angiveligt skulle Phalaenopsis af
Parishianae-gruppen ikke egne sig – men flere af dem klarer sig indtil videre
rimeligt hos mig, selv om jeg også har mistet et par svage planter.

De lidt større planter sætter jeg i bægrer som dette, selv om det måske nok gerne måtte
have været lidt dybere - her Phal. reichenbachiana, som finder sig ganske godt til rette og
blomstrer på 4 skafter i den gamle kagedåse..



- Måske kan det betale sig at prøve igen – og længere end dét er jeg personligt
endnu ikke kommet!

Det er alt for almindeligt, at man på baggrund af meget få erfaringer i
virkeligheden træffer  beslutninger, der mildest talt bygger på for for hastige
konklussioner.

Jeg har i alle tilfælde forlængst set, at man ikke skal tro, at man kan flytte en
skrantende plante med nærmest ingen rødder over i leca, og så tro at man kan
redde den!
Det kan faktisk lykkes – men de fleste gange gør det ikke hos mig! Dér er sphag-
num-mos stadig mit bedste bud i stedet, indtil der er kommet sunde rødder!

Et par gode råd:
Hvis du har lyst til at afprøve denne kulturform til dine orkidéer – så kan du bare
prøve med en billig plante, og se om den klarer sig bedre, end du er vant til!
Endnu bedre er det selvfølgelig at anskaffe fuldkommen éns, og sunde ung-
planter – og plante den ene om til SH og lade den anden fortsætte i potten, den
er købt i. Så er sammenligningen enkel.

Yderligere interesserede kan anbafales bogen “The World of Orchids – A practi-
cal Guide to cultivating Orchids in soilless Culture” af Jack Ross, Casper Publica-
tions 2001.
Også hjemmesiden www.firstrays.com/semi-hydro.htm kan anbefales - det er vist
herfra, at begrebet semi-hydroponic stammer.
På min egen hjemmeside www.carphunters.com kan man finde mange andre
billeder af orkidéer og hvordan jeg dyrker dem.




