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Dendrobium antennatum Ldl.
Ook wel bekend onder de naam “antiloopje”
Vindplaats: Voornamelijk op enkele eilanden ten zuiden van Nieuw Guinea o.a. op Timur Laut
maar ook in sommige kuststreken van N. Guinea (West Irian) en Australisch N. Guinea.
Omschrijving:
Pseudobulben tot ongeveer 60 cm lang, vrij dun uitlopend naar de top,
geheel met lichtgroene glanzende bladeren bezet. Ook de oudere
bulben stoten hun blad gedurende jaren niet af, dit in tegenstelling tot
vele ander soorten van dit geslacht. D. antennatum lijkt enigszins op
een verkleinde uitgave van de meer bekende D. stratiotes, die ook uit
de oostelijke streken van de Indische Archipel komt. De bloemtakken
komen aan het bovenste deel van de bulben. Bij gezonde planten
kunnen dezelfde bulben meerdere jaren achtereen bloemtakken
voortbrengen. De elegante bloemen ca. 7 cm hoog; de “hoorntjes’ zijn
lichtgroen en de sepalen wit.
De lip is wit met een paarse tekening. Overdag zijn de bloemen
heerlijk welriekend.
Cultuur: Hoewel het kweken op een varenblokje mogelijk is, zal men
meer succes hebben met potcultuur. Het oppotmateriaal moet luchtig
en doorlatend zijn en daarom is zuiver varenwortel of dennenbast
(Medium) zonder verdere toevoegingen het aangewezen materiaal. Zodra D. antennatum
behoorlijk beworteld is schijnt de groei van nieuwe scheuten het gehele jaar door te gaan, zodat de
plant in enkele jaren tot een ware tentoonstellingsplant kan uitgroeien.
Men kan vrijwel het gehele jaar door gieten, alleen na de bloei (sept./okt.) moet de plant enkele
weken droog gehouden worden. Van belang is, dat de potgrond eerst opgedroogd is, voordat men
weer giet. Het is een uitgesproken plant voor een zeer lichte plaats in de warme kas. Het
bevochtigen met een nevelspuit van de bladeren op warme dagen, liefst des ochtends, is heel
bevorderlijk voor alle bladbehoudende Dendrobium-soorten uit deze streken.
De bloemstengels komen over het algemeen in maart/april te voorschijn zodat men de bloei vanaf
mei kan verwachten met ongeveer 4 tot 8 bloemen per takje. De bloemen kunnen soms 4
maanden achtereen goed blijven en zijn ook afgeknipt in een vaas zeer lang houdbaar. Jammer,
dat deze interessante plant niet ook in de huiskamer te kweken is.
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