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Dendrobium leonis (Ldl.) Rchb. f.
Syn. Aporum leonis Ldl.
Vindplaats:
Deze Dendrobium is vrij algemeen in de warme en vochtige
streken van Borneo, Sumatra en Malakka. Het gehele geslacht
Dendrobium, met zijn ruim 1600 soorten, is vrijwel het grootste
van de hele orchideeën-familie en komt over geheel Azië voor
tot in Australië en ook Polynesië. Onze D. leonis behoort tot de
ondersoort Aporum met 10 vertegenwoordigers, allen met een
nogal merkwaardige bladstand.
Omschrijving:
Een epifiet zonder pseudobulben met een stengel waarlangs
de platte groene blaadjes afwisselend links en rechts
gerangschikt staan en in één plat vlak liggen. De stengel wordt
ongeveer 25 cm lang en de breedte is ca. 3½ cm met het blad
erbij. De bloemetjes komen uit een bladoksel tevoorschijn op
een heel kortsteeltje. Ze zijn 1½ cm in doorsnee, bleek wittiggroen met een paars-achtige tint aan de buitenkant. Op de
sterk naar voren gebogen lip zit een paarse vlek. De
bloemetjes hebben een zachte vanille-geur; ze bloeien niet lang en verschijnen meestal in het
voorjaar tot de zomer.
Cultuur:
Een plant voor de warme kas op een plaats met
veel licht en vooral een hoge relatieve
vochtigheid.
Door de hangende groeiwïjze van de plant is het
kweken op een klein varenblokje van mexifern of
dicksonia of kurkschors aangewezen. Bij het
opbinden is het goed om een klein plukje
veenmos mee te binden waardoor de wortelgroei
beter gestimuleerd wordt.
Zolang er geen wortels zijn moet zeer voorzichtig
geneveld worden. Zit de plant eenmaal
vastgegroeid kan wat ruimer gegoten worden
maar alleen dan wanneer de plant weer is
opgedroogd. Bij te grote stukken veenmos aan
de voet van de plant kan het voorkomen dat er
plotseling wortelrot optreedt doordat het geheel
te lang nat blijft. Dit gebeurt ook als men te vaak
giet of bij bedekt en somber weer als de
verdamping erg langzaam verloopt.
In de groeiperiode wel regelmatig gieten. Gedurende de rustperiode in de winter is feitelijk licht
broesen met de nevelspuit voldoende.
Het toepassen van mest is alleen toegestaan bij
voldoende wortelgroei.
Voor kamercultuur en in een serre lijkt ons dit
een moeilijke plant.
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