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The Flamingo Calla

ZANTEDESCHIA/CALLA
Wat moet men weten over de Calla.
Allereerst even hoe men praat over een bloem in het algemeen. Is het een hem, ze of
haar. Het taaladvies van het TaalUnieversum zegt hierover dat taalkundig het alle drie zou
kunnen. Daarover geen misverstand. Echter alleen al door de schoonheid, uitstraling en
vrouwelijke vormen van de Calla Flamingo geven wij graag de voorkeur aan HAAR.
De Calla luisterde vroeger naar de naam Ethiopische aronskelk. Vaak zag je deze witte
elegante bloem voornamelijk in rouwkransen toen wit nog de rouwkleur was.
Tegenwoordig is daar een ommekeer in te bespeuren. Meer en meer laat de Calla zich door
haar schoonheid bij feestelijke gelegenheden zien. In huis solitair in een mooie slanke vaas
of gecombineerd met andere bloemen of in bruidsboeketten.
De Calla groeit op haar best in vochtige moerassen. Oorspronkelijk kwam zij voor in een
gebied dat zich uitstrekt van Malawi tot Zuid-Afrika. De kracht en sterkte van de bloem kan
men herleiden tot de groei omstandigheden in moerassen; van vochtig en soppig tot totale
uitdroging.
Haar prachtig gestileerde kelk, eigenlijk een bloemblad, groeit statig en met sereniteit
uit haar stengel. In de kelkvorm op de sensuele bloeikolf bevinden zich de echte kleine
bloemetjes.
Haar zelfverzekerde en moderne uitstraling staat voor bescheidenheid, zuiverheid en
sympathie. De Calla is dus niet alleen mooi, maar ook sterk.
Het komt wel eens voor dat de stelen gaan slijmen , veroorzaakt door een bacterie; hier is
helaas weinig aan te doen. Om verslijming van de stelen te voorkomen zijn schone vazen
of emmers van essentieel belang.
Haar populariteit is voornamelijk te danken aan het feit dat ze heel lang houdbaar is, ook
lang zonder water kan en zeer decoratief als enkele bloem of in gemengde boeketten is.
Als potplant is de Calla knol ook zeer geschikt. Ideaal is zij om in een mooie sierpot te
zetten voor
zowel in de woonkamer als op het terras!
Let wel! Het sap uit de stelen van de Calla geeft vlekken op kleding en deze zijn slecht
ofwel niet te verwijderen.

