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Coelogyne ovalis Ldl.
Vindplaats:
Op grote hoogten-van 700 tot bijna 2000 meter-in Nepal en Sikkim
(Himalaya) en in Thailand.
Omschrijving:
Pseudobulben min of meer spoelvormig en op afstanden van 2 á 4 cm van
elkaar aan de wortel stok groeiend. Tweebladig. Bladeren van 10 cm lang,
lichtgroen en spits toelopend.
De bloemstengel verschijnt aan de top van de bulb. Als deze bijna volgroeid is en de 2 bladeren
zich spreiden, ontwikkelen zich meestal 2 knoppen, die ná elkaar uitkomen. Enige tijd vóór het
uitkomen kleurt de knop zich geel en lijkt het of de bloei niet doorgaat (zoals dit dan bij vele andere
soorten orchideeën het geval is). Er is echter niets bijzonders aan de hand want enige dagen later
groeit de knop verder en opent de bloem zich normaal.
De bloem is vleeskleurig met een fijne wasachtige struktuur. De top
van het zuiltje is zwavelgeel tot citroengeel . De lip heeft een
donkerbruine tekening wadrop 3 eningszins gekartelde kammen. De
liprand heeft een bruine adering en eindigt in een fijne franje. De
bloem is ongeveer 5 1/2 cm in doorsnee en heeft een aangename
geur.
Cultuur:
Een plant voor een gematigd-tot gematigd-koel-klimaat op een zeer
luchtige plaats.
Opgepot in een mandje of kratje in een mengsel van gelijke delen
dennensch'ors of dicksonia-varenwortel, veenmos en oud bijna verteerd beukenblad,
's Zomers zou de plant zonder enig nadeel aan de onderste takken van een struik of boom buiten
kunnen hangen, zodanig dat hij in elk geval tegen de felle zonnestralen in de middag is
geschermd.
In de groeitijd - voorjaar tot de herfst -is een lichte bemesting van oplosbare meststoffen of een
aftreksel van stalmest zeer bevorderlijk voor de groei.
Het gieten dient met overleg te gebeuren. Op warme- en/of winderige dagen méér en bij somber
regenachtig weer minder. Meestal 1x per week flink gieten en daarna als het potmengsel weer
echt droog is. Tussentijds nevelen is ook heel goed. Gedurende de rustperiode in de winter moet
zeer spaarzaam gegoten worden maar de bulben mogen nooit verschrompelen.
In het algemeen zijn dit type Coelogynes gemakkelijk te kweken en zullen zij die geen kas bezitten
niet veel moeite hebben om ze tot bloei te krijgen mits men ze een frisse omgeving en de nodige
luchtvochtigheid kan geven.
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