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Coelogyne massangeana Rchb.f. 
 
 

Etymologie : 
Grieks : koimos - hol, gyne = vrouw (stempel); heeft betrekking op de holle stempel, 

genoemd naar de Belgische orchideeënliefhebber Massange, bij wie hij in 1878 voor het 
eerst in Europa bloeide. 

 
Beschrijving : 

Binnen dit geslacht horen zowel terrestrische als epifytische soorten thuis. De meeste 
soorten hebben weinig interessante bloemen die spoedig na het afsnijden verwelken en ze 

worden dus niet gekweekt. Het zijn wortelstokachtige orchideeën met eivormige 
schijnknollen die twee bladeren dragen. De bloeistengel ontstaat óf aan de basis, óf aan de 

top van de schijnknol, de bloemen zijn zowel in grootte als in kleur verschillend 
Bloemen: hangende bloeistengel met veel geurende okergele bloemen, Lip witte en bruine 

tekening, 
Bladeren : peervormige schijnknollen met twee smalle, gevouwen bladeren. 

 
Bloeitijd: 
Mei – juli 

 
Verspreiding: 

Maleisisch schiereiland, Sumatra, Java en Borneo 
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Habitat : 
Een lichte standplaats waar men vanaf maart tegen de middagzon kan schermen, 

orchideeën voor de gematigde kas 
 

Cultuurvoorwaarden: 
Minimum nachttemperatuur niet onder de 12°c, overdag op 16-18°c houden. Voor de 

warmekas orchideën geldt: winternacht 16-18°c, winterdag: 18-21°c 
Water: véél water tijdens de groeiperiode –zout en kalkvrij-, Na de bloei gaat de plant 1 of 2 

maanden rusten, In deze periode geeft men matig water 
Soorten voor de gematigede kas rusten ’s winters meestal 6 – 8 weken. Warme kas 

orchideeën groeien praktisch het hele jaar door en houden alleen in de herfst een korte 
pauze. De schijnknol mag tijdens de rust iets verschrompelen. We besproeien de planten wél 
tijdens de rust, maar niet als ze bloemen dragen, want die smetten erg snel. Tracht de rest 

van het jaar een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid te houden 
Voeding: tijdens de groeiperiode mag iets bijgevoegd worden, gebruiksaanwijzing op 

verpakking volgen (speciale orchideeën mest) 
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