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Dendrobium moschatum.
var. cupreum (Herb.) Rchb.f.
Omstreeks 1825 werden voor het eerst in Engeland een aantal
exemplaren ingevoerd door Dr. Wallich, die ze in het Moulmeingebied
gevonden had.
Vindplaats;
Op de lagere hellingen van de Himalaya. Verder in Opper-Burma en
het Moulmeindistrict van Burma, Thailand en Laos.
Omschrijving:
Pseudobulben recht omhooggroeiend tot 1.50 m lang, soms nog
langer. De oudere bulben krijgen een bruinige kleur. Bladeren
leerachtig, donkergroen soms tot paarsgroen, sterk generfd en ca 16 cm lang. Ze blijven l tot 1 ½
jaar aan de plant en vallen dan af. (dit is afhankelijk van de standplaats: zonnig of wat meer
schaduwrijk) De bloemstengel verschijnt in april aan het bovendeel van de rijpe bul ben en vormt
een tros van 8-10 bloemen met een doorsnee van 8-9 cm. De kleur is maisgeel; de lip is iets meer
naar goudgeel, komvormig en bezet met fijne haartjes, bovendien in de binnenzijde voorzien van 2
grote bruinpaarse vlekken, paarse adertjes en omgeven door een oranje rand. De welriekende
bloemen zijn heel apart van kleur maar verwelken helaas al na 5 of 6
dagen. De bloeitijd valt meestal in de maanden mei of juni. N.B.: De
variëteit cupreum van deze Dendrobium is iets minder fors; een hoogte
tot l,20 m en heeft oranje vlekken in de lip i.p.v. bruinpaarse. De
bloemen zijn ook wat kleiner; hoogstens tot 7 cm doorsnee.
Cultuur:
Een plant, die zich het beste in de warme kas thuis zal voelen op een
zeer zonnige plaats. Alleen de allerfelste zon in de zomermaanden moet
worden afgeschermd om verschroeien van de bladeren tegen te gaan.
Het beste is potcultuur in een stenenpot met een mengsel van ¾
varenwortel of Mexifern of dennenschors (Bark) + ¼ veenmos. Bij het
oppotten (in het voorjaar) moeten vaak de lange bulben tijdelijk
gesteund worden met een bamboe stokje totdat de wortelkluit
voldoende stevigheid biedt.
De nieuwe scheut aan de voet van de laatste bulb(en) moet bij het gieten heel voorzichtig
ontweken worden totdat er voldoende wortels aan zitten en dan ook water kan verdragen. Deze
kan soms wel 6-8 cm hoog opgroeien voordat de wortels in grote getale verschijnen.
Het verdient aanbeveling om 's ochtends te gieten en liefst op zonnige dagen; dit voorkomt al veel
narigheden (wegrotten) omdat dan 's avonds alles weer droog is.
Tijdens de groeiperiode, de gehele zomer door, is deze Dendrobïum ook erg dankbaar voor
vloeibare mest (1 cc per liter) om de 14 dagen.
Als de nieuwe bulb zijn topblad heeft gevormd begint men al wat zuiniger te gieten om tenslotte in
de winter een rustperiode aan te houden. D.w.z. op een vooral lichte en koelere plaats zetten en
zo nu en dan alleen met de nevelspuit werken; niet gieten. In deze periode valt er ook veel blad af.
In maart/april verschijnen dan de bloeistengels en kan voorzichtig met gieten worden, begonnen.
Gedurende de ontwikkeling van de bloemtrossen kunnen zich reeds jonge scheuten vormen. Deze
rustperiode is absoluut noodzakelijk om bloei te krijger .
Als kamerplant is deze Dendrobium eigenlijk niet geschikt.
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