Dendrobium kingianum
Etymologie :
Griekse Dendron = boom en Bios = leven: dus levend op bomen vrij vertaald.
Beschrijving :
De plant vormt groepen van dicht op elkaar staande, knuppelvormige bulbjes
die 6 tot 55 cm lang kunnen zijn. De bulbjes worden als ze blootgesteld zijn aan
direct zonlicht, roodachtig bruin, maar er zijn vormen met groene en zelfs
lichtgroene bulben. De bloempjes zijn zeer bescheiden van afmeting maar hun
grote aantal maakt het toch een zeer aantrekkelijke plant. De afbeeldingen laten
de variëteit "alba" en een zeer donkere vorm zien maar de meest voorkomende
vorm is roze.
Bloeitijd:
December tot februari.
Verspreiding:
De soort komt vooral voor in het Z.O. van de staat Queensland en in het
Noorden van de staat New South Wales.

Een wel zeer donkere variëteit en een alba variëteit.
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Habitat:
Het is een soort die bij voorkeur op rotsen groeit (lithofytisch) op hoogten tussen de 150 en
1100 meter. De soort geeft in het wild de voorkeur aan rotsen die bedekt zijn met een laag
plantenmateriaal die aan het vergaan is. Het vaakst komt ze voor tussen de 300 en 700
meter, bij voorkeur in een omgeving met behoorlijke luchtvochtigheid. In lager gelegen
delen kan de soort op open plekken enorme kolonies vormen. Deze kolonies staan bijna
altijd op rotswanden die naar het oosten zijn gericht.
Cultuurvoorwaarden:
De soort geldt als een van de makkelijkst te kweken, maar is niet altijd makkelijk in bloei te
krijgen. Een korte rusttijd doet vaak wonderen. Ik kweek ze liefst op op een stukje kurk,
maar ze groeien net zo goed in een potje of mandje. Als potmengsel wordt meestal een grof
schorsmengsel aanbevolen. Als je ze nat genoeg kan hangen, vragen ze evenwel weinig. In
het najaar geef je de plant al minder water en in oktober begint een droge koele
rustperiode. Er moet heel af en toe wat water worden gegeven, zoveel dat de bulbjes een
beetje, maar niet te veel schrompelen. De temperatuur mag zeker niet boven de 12-14 ºC
komen, want anders kunt u de bloemen vergeten. De temperatuur mag tot dicht tegen het
vriespunt dalen, dan hou je ze wel liefst iets droger. Een bulb heeft meestal 4 bladerenen dit
betekent dat er ook tot 4 bloemtakjes gevormd kunnen worden. Zo'n bloemtakje kan op zijn
beurt tot 15 bloempjes dragen. Het mag gezegd dat dit een mooie display geeft. Vaak
gebeurt dit in twee of drie opeenvolgende jaren, zodat meer dan de helft van de bulben een
tak in bloei heeft staan. In december tot februari gaan de bloemen open. Na de bloei vormt
de plant in de maand mei een aantal nieuwe scheuten. Er kan dan veel water gegeven
worden, waarbij ook bemesting niet vergeten mag worden. Vanaf april moet het licht wat
worden afgeschermd, 30-40% schermen beschermt de plant tegen verbranding. Behalve als
je ze in de tuin hangt met voldoende luchtbeweging, dan verdragen ze zelfs volle zon. Het
watergeven gaat de gehele zomer door en ook een ventilator mag men niet vergeten voor
de benodigde luchtbeweging. ’s Zomers moet de temperatuur zo laag mogelijk worden
gehouden. Dendrobium kingianum kan daarom ’s zomers het beste buiten staan.
Geschiedenis:
Er doet zich steeds wel ergens een tombola voor waar deze plantjes verschijnen. Ik had al
vaak exemplaren, scheurde ze, gaf ze weg en steeds leken ze weer op te duiken. Een plant
die ik al jaren in mijn verzameling heb. Vaak bloeien ze ontstuimig, soms lijken ze het te
vergeten. Waarschijnlijk heb ik ze dan vergeten even droger te houden of hingen ze net iets
te nat. Heel dikwijls maken ze dan massa's scheuten en vergeten ze te bloeien.
Varieteiten & vormen:
De soort is heel variabel, zowel in grootte als in bloemkleur.
De meest gekende hybride is Dendrobium delicosum, waar Dendrobium kingianum gekruist
is met Dendrobium speciosum.
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