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Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl..
Synoniem: Coelogyne ochracea Ldl.
Vindplaats:
Voornamelijk op grote hoogten in het Himalayagebergte in het noorden
van India. De plant werd reeds in 1846 door Lindley beschreven.
Omschrijving:
De pseudobulben zijn cilindrisch en kunnen wel 8 tot 10 cm hoog worden
maar zijn meestal kleiner.
De 2 bladeren (zelden 3) zijn 2 ½ cm breed en tot 20 cm lang en vrij
puntig.
De bloemstengels, van ca 20 cm, groeien recht omhoog tussen de uitgevouwen bladeren uit met
7-10 witte zoetgeurende bloemen, die tegelijk openen.
Op de lip zitten 2 hoefijzervormige heldergele vlekken, die oranjegeel omzoomd zijn. De lip is
korter dan de sepalen/petalen.
Cultuur:
C. ochracea behoort niet tot de meest bekende soorten die van dit geslacht in
cultuur zijn maar heeft toch wel enkele voordelen, vooral voor hen die geen
kas bezitten. Het is een kleine plant en neemt dus weinig ruimte in; behoeft
niet te worden opgehangen omdat de bloeiwijze omhoog groeit en is
bovendien welriekend.
De kweekwijze gelijkt veel op die van de soortgenoten C. cristata, C.
corymbosa en C. elata. Het is ook een plant uit de koele frisse berggebieden
waar de temperatuur soms tot aan het vriespunt kan dalen.
Het kweken in een pot of in een mandje voldoet goed. Het potmengsel moet
zeer luchtig zijn en kan bestaan uit gelijke delen varenwortel of dicksonia,
veenmos en geknipt beukenblad. Bij het oppotten niet hard aandrukken zodat het materiaal luchtig
en veerkrachtig en heel doorlatend blijft. Eventueel moet de plant eerst tijdelijk met een
bamboestokje vastgezet worden.
In de groeitijd, van het voorjaar tot sept./okt. kan bij doorgezette wortelgroei rijkelijk gegoten
worden en ook wel met vloeibare meststoffen gewerkt worden, om stevige nieuwe scheuten te
krijgen.
Wil men deze "koude" Coelogynesoorten in bloei krijgen dan is een periode van rust absoluut
geboden. Na de groei, omstreeks oktober houdt men geleidelijk op met gieten en plaatst de plant
in een lichte koele plek, bijvoorbeeld een vorstvrije logeerkamer, koude kas of serre. Totdat de
bloemstengels verschijnen wordt niet gegoten, hoogstens een enkele keer met de nevelspuit
gewerkt om het verschrompelen van de bulben tegen te gaan.
Zodra de groei van de bloemstengels doorzet begint men weer matig te gieten. Heel vaak zijn dan
de nieuwe scheuten ook reeds aan de groei. De bloei kan in de winter vallen maar ook veel later.
Zonder rustperiode kan men geen bloei verwachten ! ! Dit in tegenstelling tot de "warme"
Coelogynes.
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