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Adiantum
Familie van venushaar
Adiantum betekent waterafstotend, de bladeren hebben
een sterk waterafstotende werking. Venushaar is
omringd door legenden.
Sommigen beweren dat de
varen de kracht bezit om
hoofdhaar te doen groeien,
dikker te maken of zelfs te
doen krullen. Verschillende
soorten worden ook voor
medicinale doeleinden gebruikt. De adiantums zijn met name geliefd om
hun tere luchtige blaadjes, alleenstaand of in groepjes aan de ranke
vertakkende stengels. Adiantums houden van gefilterd licht en matige
watergift, de kluit moet niet uitdrogen maar je moet hem ook niet
kunnen uitwringen.

Adiantum raddianum “Ultragracillimum”
zone 9-11
Ook wel “Misty cloud” genoemd. Een varen die sinds
kort tot ons assortiment behoort.
Met haar piepkleine blaadjes (1mm max) is dit een
uiterst elegante varen. De rood-bronzen jonge
blaadjes op auberginekleurige steeltjes zijn een lust
voor het oog. Verloopt alles naar wens dan vormt
deze hangplant een tros ranken die meer dan 65 cm.
lang kunnen worden. Voor hanging baskets is de plant
wellicht uitermate geschikt, maar we kunnen deze
plant ook aanbevelen in de kleinere potmaten (tot en
met 12 cm). De plant wenst een vochtige atmosfeer
om uitdrogen van de blaadjes te voorkomen en een
zo constant mogelijke
temperatuur. Als de temperatuur
in de winter laag is dan heeft ze
ook zeer weinig water nodig. In
de winter naar een onverwarmde
kamer is dan wel een oplossing.

Adiantum hispidulum “Ruby”
zone 8
Hispidulum betekent bedekt met ruw prikkelig
haar als een borstel.
Deze adiantum verschilt nogal van haar
soortgenoten, maar aan de bladveertjes kun je
zien dat ze familie is. De bladeren zijn stug en
hard. De auberginekleurige steeltjes zijn bezet
met kleine haartjes. Jonge blaadjes en krulletjes
zijn bronskleurig met iets roodachtigs erin. De
plant is in zijn geheel ranker en compacter
vergeleken met moeder Adiantum hispidulum.
Halfschaduw is het beste voor deze soort,
daarvan krijgen de jonge loten dat rood gebronsde uiterlijk. Als de plant te licht van kleur wordt
kan dat teveel licht betekenen maar misschien ook te weinig voeding. Deze adiantum kan iets
drogere omstandigheden tolereren dan de rest van de familie. Geschikte potmaten liggen tussen
12 en 24 cm. Ideaal is 19 cm.
Adiantum tenerum “Peacock”
zone 10-11
De uiteinden van onze
nieuwste aanwinst op
adiantum gebied
vertakken zich heel
mooi als een
pauwenstaart. Het
jonge bladgroen is
bronskleurig en kleurt
later naar een frisse
kleur groen. Het
bladmozaïek geeft
hierdoor een erg
mooie volle indruk.
De optimale
temperatuur voor
deze prachtige varen
is 20 graden Celcius.
De grond mag niet
uitdrogen, deze plant houdt van gelijkmatigheid en heeft liefst een vochtigheidsmarge tussen 40 en
60%. In de winter heeft deze plant rust nodig, de verkleurde onderbladeren kunnen dan
weggeknipt worden zodat er ruimte komt voor de nieuwe bladeren die zich in het voorjaar weer
aandienen. In de winter kan de Peacock varen toe met minder water en een iets koelere plek. Als
het voorjaar zich aandient kan de plant verpot worden met verse, goed drainerende grond; laat
hierbij de wortelkluit wel intact en gebruik een maximale potmaat van 24 cm.

