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Dendrobium aphyllum (Roxburgh) Fischer
Hoewel de naam D. pierardii bij vele orchideeënliefhebbers goed bekend is, moeten we nu gaan
wennen aan de nieuwe naam D. aphyllum (aphyllum = zonder blad). Deze verandering werd in
1969 ingevoerd door de Int. Commission of Classification, Nomenclature and Registration.
Vindplaats
In een vrij groot gebied in het noordwesten van India, Sikkim en verder
zuidwaarts naar Malakka en Burma, Laos, Thailand en Zuid-China. Ze groeien
vaak in warme vochtige dalen in het heuvelland. De plant werd verzameld door
Pierard en door Dr. Roxburgh beschreven, die destijds directeur was van de
Botanical Gardens in Calcutta. Deze zond enkele exemplaren in 1815 naar
Engeland, waar zij een jaar later in Kew Gardens tot bloei kwamen.
Omschrijving
De pseudobulben zijn 50 tot 80 cm lang en hangen omlaag. De jonge bulben
vormen bij iedere geleding een blad gedurende de groeitijd, van mei tot
oktober. Dit blad valt in de winterperiode af zodat de plant geheel bladerloos
wordt.
De bloemen, van ca. 4 cm doorsnee, komen in het voorjaar, maart/april aan de
nieuwe scheut, die het vorige jaar is gegroeid en in de winter geheel is gerijpt
en wel met 1 tot 3 stuks per geleiding aan korte steeltjes. De petalen/sepalen
zijn heel lichtpaars (mauve) terwijl de lip zachtgeel is met een fijne franje aan de rand.
Forse planten, die meerdere nieuwe scheuten maken per jaar kunnen in het voorjaar soms met
honderden bloemen bezet zijn.
Cultuur
Het gemakkelijkste is om dit type plant op een varenblokje of stammetje te kweken in een
gematigd tot gematigd warme omgeving met veel licht.
Tijdens de groeiperiode (na de bloei) in het voorjaar kan ook regelmatig vloeibare mest gebruikt
worden en kan de plant ook veel gietwater verdragen maar moet wel enigszins opdrogen tussen
de gietingen in.
In de herfst, als men het laatste blaadje aan het einde van de bulben ziet verschijnen wordt met
gieten geminderd en daarna moet vanaf ongeveer november een rustperiode aangehouden
worden in een koelere maar vooral lichte omgeving.
In het vroege voorjaar verschijnen op de geledingen de knopjes en zodra deze ca. 2 cm groot zijn
kan voorzichtig met water geven worden begonnen. In de rusttijd mag hoogstens een enkele maal
geneveld worden om het verschrompelen van de bulben tegen te gaan maar de plant moet niet in
het gietwater worden ondergedompeld. Hierdoor ontstaan er geen knoppen maar wel nieuwe
scheuten in een verkeerde periode.
Voor kamerkweek is deze Dendrobium helaas niet erg geschikt. Kan men, zonder een kas, toch de
goede omstandigheden voor de plant bewerkstelligen, dan valt het te proberen.
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