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Dendrobium infundibulum
var. jamesianum (Rchb. f. ) Veitch.
Vindplaats:
In de bossen van het heuvelland van Burma, vooral in het
Moulmeindistrict en ten noorden hiervan tot in Assam; soms tot op
hoogten van ca. 1500 meter boven zee. Deze soort werd het eerst
gevonden door Thomas Lobb, die in dienst van de fa. Veitch te Exeter
(Eng. ) planten verzamelde in Burma in de jaren 1849-1852
Omschrijving:
Behorend bij de groep der Nigro-hirsutae in het geslacht Dendrobium.
Deze groep omvat ca. 35 soorten en onderscheidt zich van de andere
Dendrobiums door de bruin- tot zwart behaarde bladscheden, die de
pseudobulben omvatten; verder door de zeer korte bloemstengels
(enkele cm) en het geringe aantal bloemen aan de top van de bulben.
De pseudobulben van de variëteit zijn 30-45 cm lang en iets forser dan
van de soort zelf. De donker-groene bladeren blijven jaren aan de
plant. Bloemen verschijnen meestal in het voorjaar, 2 a 3 bij elkaar,
vaak 10 cm in doorsnee, geheel spierwit met een oranje rode vlek in
de lip. De soort zelf heeft een gele vlekken de bloem hiervan is
meestal iets kleiner. De bloemen zijn ongeschikt om af te plukken,
maar blijven bijna 2 maanden goed aan de plant.
Cultuur:
In een gematigde- tot warmgematigde omgeving zal deze Dendrobium
zich het beste thuis voelen. Zowel de kweek in een stenen pot met een mengsel van
varenwortel of dennenbast met heel weinig veenmos, als op een varenblokje of
stammetje zal een goed resultaat geven. De behandeling verschilt in het laatste geval
alleen in de frequentie van het water geven. Een goede drainage van het potmateriaal is
een vereiste. Vele Dendrobiums willen graag in een kleine pot. Dit is een bewijs, dat ze
een afkeer hebben van "natte voeten" gedurende een lange tijd. Laat dus eerst het
potmengsel opdrogen alvorens weer te gieten. In de groeitijd, die na de bloei in
maart/april begint en gedurende de hele zomer doorgaat mag men afwisselend gieten
met en zonder vloeibare meststoffen.
De plant kan heel veel licht verdragen en moet alleen tegen de felle zomerzon
beschermd worden. Als de nieuwe bulb tegen de herfst zijn topblad heeft gevormd is het
tijd om het gieten te minderen om tenslotte in de winter een volledige rustperiode aan in
te gaan, waarbij alleen door zo nu en dan nevelen gezorgd wordt dat de bul ben niet
verschrompelen. In februari/maart verschijnen aan de top van de gerijpte bulb de
knoppen. Als deze ca. l cm groot zijn kan voorzichtig weer met gieten begonnen worden.
Tegen die tijd is ook de jonge scheut aan de voet van de bulb ontstaan, die vol op
gietwater mag hebben, zodra zijn wortels goed doorzetten; niet eerder !
Gelukkig kan de liefhebber zonder kas deze Dendrobium met succes kweken op de
vensterbank of nog beter in een serre. Vooral een west-raam leent zich uitstekend voor
orchideeën uit het bovengenoemde klimaat.
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