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Coelogyne tomentosa Rchb.f.
Synoniem:Coelogyne massangeana Rchb.f.
Vindplaats:
Meestal in de warme tropische gebieden van Thailand,
Malakka, Sumatra en Java. Soms echter kan deze soort ook in
bergstreken voorkomen (in Malakka bijv.), waar de gemiddelde
temperatuur heel wat lager ligt.
Omschrijving:
Pseudobulben 8 á 10 cm hoog, op het breedste gedeelte
ongeveer 4 cm breed.
Jonge bulben zijn glad en glimmend, oudere bulben ziin vaak
flink gerimpeld. De bulben dragen 2 grote 30 - 35 cm lange
bladeren met uitgesproken stugge overlangse nerven. De
bloemstengel komt, meestal in het voorjaar, aan de voet van de
volwassen nieuwe bulben en kan wel 45 cm lang worden. Aanvankelijk groeit deze met een
boogje omhoog om daarna loodrecht omlaag te hangen. De 15 tot 20 bloemen zijn licht
welriekend, lichtgeel-créme van kleur en ca 4 cm in doorsnee. De lip heeft 3 bloemen,
waarvan de 2 zijlobben sepiabruin van binnen zijn met witte adertjes. De middenlob is bruin
met gele strepen. De bloemen blijven een week tot 10 dagen goed.
Cultuur:
Onze Coelogyne behoort tot de kleine groep van soorten, die in
een warm- of warmgematigd klimaat gekweekt moeten worden.
Bovendien doen deze het heel goed in een kratje of ondiepe pot of
schaal. En omdat de bloemstengel omlaag hangt moet de plant
opgehangen worden.
Het plantmengsel dient heel doorlatend te zijn maar mag ook niet
te snel uitdrogen. Er is dus vrijwel het gehele jaar vocht nodig, in
tegenstelling tot de koude en koele Coelogynes, die wél een
rustperiode moeten doormaken.
Met gieten moet het potmengsel steeds vochtig en niet kletsnat
gehouden worden. In de periode van maart tot oktober is het
toedienen van vloeibare meststoffen zeer bevorderlijk. Als
potgrond voldoet heel goed een mengsel van varenwortel (osmunda) of boomvaren
(Mexifern of Dicksonia), ¼ geknipt beuken-blad en ¼ veenmos. Met een ruime hoeveelheid
licht (75% is deze Coelogyne een gemakkelijke groeier en bloeier.
Het verpotten moet om de 2 á 3 jaar gebeuren, maar dan wel heel voorzichtig, omdat
Coelogynes niet graag in hun wortelgroei gestoord willen worden. Men houdt de wortelkluit
aan de groeiende bulben zoveel mogelijk in takt. Dode wortels aan de achterzijde diep
wegsnijden en bij het oppotten het verse potmateriaal voorzichtig aan de voorzijde en in de
opengekomen ruimten aan de achterzijde aanbrengen.
Wil men de plant scheuren ter vermeerdering dan is het raadzaam om tenminste 4 á 5
bulben aan te houden en niet minder.
Indien men in de huiskamer of in een serre het juiste warme- tot gematigdwarme klimaat kan
bereiken en ook de gelegenheid heeft om planten op te hangen of op een console te zetten,
dan zou de C. massangeana zeker tot de goede mogelijkheden behoren.
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