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Dendrobium spectabile Miq. 1855
Synoniem
Latourae spectabilis Blume 1850
Dendrobium tigrinum Rolfe
Vindplaats
Irian Jaya (v/h Ned. Nw. Guinea), Papua New Guinea tot
op de Salomons-eilanden. Bekende vindplaatsen waren
Makbon, Ayamaroe-plateau, Arfak-gebergte, enz.
Ze groeien dichtbij de kust en in bergstreken, tot op een
hoogte van 900 meter. Veelal in streken waar veel
neerslag valt; ze vragen vrij veel licht maar zelden de
volle zon, dus lichte schaduw. Om zijn sterke groei en
relatief makkelijke bloei is er na de eerst gevonden
planten intensief jacht op gemaakt. Hierdoor waren ze na
korte tijd zeldzaam geworden, bijna uitgeroeid.
Beschrijving
De groeiwijze is epifytisch, gehecht aan bomen (tot in de
kruinen) of rotsen. De rechtop staande, 45-75 cm lange
stengelachtige bulben staan op een kruipend rhizoom en
dragen aan de top 4-6 korte, brede, lancetvormige
bladeren. De kleur van de bulben is lichtgroen, geleidelijk
verkleurend naar bruingroen, waarover een zilveren
waas.
De bloemtak ontspruit uit de oksels van de bladeren, wordt 35 cm lang en draagt 8-12 bloemen.
De vorm van deze bloemen is bizar, ze lijken op grote spinnen. De bloem is 8 cm in doorsnee, hij
is spectaculair, grillig van vorm, gepaard gaande met mooie kleuren, lichtgeel met een paars
lijnenspel en donkerpaars getekende lip en een bloeiduur van 8-12 weken, heerlijk geurend
Cultuur
Dendrobium spectabile is een plant die in de warme kas thuis hoort, op een lichte plaats, hoog in
de kas, de groeizijde gericht naar het zuiden. Hij groeit dan goed en bloeit regelmatig. De bloeitijd
valt in de nazomer, op overjarige bulben. Hij groeit goed op een mexifern/dicksonia paal of plank,
het nadeel is dat ze snel uitdrogen. Een combinatie van een plastic pot met paal/plank mexifern of
dicksonia is beter. Hiervoor gebruikt men een ronde, maar nog beter is een vierkante pot. Men
bindt de kruipend groeiende wortelstok op de paal/plank, op die hoogte als de pot diep is. Hierna
de
paal/plank tegen de rugkant van de pot plaatsen en de overblijvende ruimte opvullen met
potmengsel; dit bestaat uit 5 delen middel bark, 2 delen gezeefde dicksonia of mexifern (grof), 2
delen steenwolvlokken grof (water opnemend), 1 deel zoutvrije, grove sphagnum. Stevig
aandrukken, maar luchtig houden, niet vast persen. Na het op- of verpotten de plant gedurende 3
weken alleen over het blad nevelen (dagelijks). Gebruik hiervoor een oplossing van
bestrijdingsmiddelen tegen Botritis (hartrot). Van de bekende middelen zoals Topsin M of Captan
OC 83 enz. 1½ ml of 1½ g.l-1.
Bemesting 1 x per maand gedurende het groeiseizoen, van de maand februari tot oktober. Past u
chemische meststof toe, b.v. Peters orchideeën meststoffen, dan afwisselend 30-10-10 en 20-2020, 1 g.l-1, als bladbemesting. Wilt u organisch bemesten met b.v. visemulsie, dan de dosering
zoals op de verpakking is aangegeven.
Bloeitijd
Nazomer, bloeiduur 8 tot 12 weken.
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Wetenswaardigheden
Deze grootbloemige Dendrobium-soort is één van die soorten die praktisch uitgeroeid zijn. Deze
orchidee werd voor het eerst gevonden door Latour Leschenault rond de jaren 1830/40. De eerste
beschrijving werd gedaan door Blume in 1850 als Latourae spectabilis (publicatie in B. Rumphia
40, p41).
In het jaar 1855 werd de naam herzien. Dr.Miquel uit Utrecht beschreef (na diepgaand onderzoek)
de plant opnieuw, hij bracht hem onder in het geslacht Dendrobium. Deze definitieve beschrijving
werd gepubliceerd in Flora Indie Batave 1855, 3, p645 met afbeelding, onder de naam D.
spectabile (vrij vertaald: spectaculaire bloem).
In Indonesië dragen zij de naam Larat 'tjoemi 'tjoemi (= lijken op inktvisjes).
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