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Levinneisyys
Camiguinin saari Filippiineillä Mindanaon
pohjoispuolella. Kirjallisuudessa lajin
mainitaan joskus virheellisesti kasvavan
Luzonin pohjoisosissa. Sekaannus johtuu
siitä, että Filippiineillä Luzonin
pohjoispuolella on toinenkin saari, jonka nimi
on Camiguin; siellä laji ei kuitenkaan kasva.

Kukinta-aika
Coelogyne confusa kukkii kevättalvella.

Kuvaus
Tiiviisti vierekkän kasvavat pseudobulbit ovat
7 cm pitkiä, kartiomaisia ja kaksilehtisiä.
Lehdet ovat 15 cm pitkiä, 3,5 cm leveitä,
lyhytruotisia. Nuorena keihästä muistuttava
kukinto kehittyy edellisen kasvukauden
verson keskeltä. Kukinto on pysty, jäykkä,
noin seitsemänkukkainen.
Kukat eivät avaudu täysin, vaan jäävät
puoliksi suppuun. Kukat ovat vihertäviä,
keskimmäinen sepali on laitimmaisia isompi,
n. 1 cm leveä ja 2 cm pitkä, laitimmaiset
sepalit ovat 5 mm leveitä ja 1,5 cm pitkiä.
Petalit ovat n. 1,5 cm pitkiä ja 3 mm leveitä,
taakäänteisiä. Huuli on n. 2 cm pitkä ja
kolmiliuskainen, pohjaväriltään valkoinen,
oranssin tai oranssinrukeakirjailuinen. Siitintukun kärjessä on oranssi rengas.

Hoito-ohjeet
Kasvualusta pidetään kasvukaudella jatkuvasti kosteana, mutta sen annetaan hieman kuivahtaa kastelukertojen
välillä. Talvella levon aikana kasvualusta pidetään vähän kuivempana. Kastelu suoritetaan joko upottamalla

ruukku lämmitettyyn sadeveteen tai kannukasteluna. Sadevesi on vesijohtovettä vähäkalkkisempi. Kastelun tarve
riippuu kasvuolosuhteista. Kasvia lannoitetaan miedolla lannoitteella upostuskastelun yhteydessä kasvukaudella
noin kolme kertaa kuukaudessa, kannukastelussa hieman useammin. Kasvit pitävät myös aamulla tapahtuvasta
sumuttamisesta.
Kasvi ei tarvitse suoraa auringonvaloa, mutta vaatii kuitenkin kohtuullisesti valoa. Laji pärjää tavallisessa
huoneenlämmössä ympäri vuoden, mutta viihtyy ja kukkii paremmin, jos sitä kasvatetaan hieman
huoneenlämpöä viileämmässä.
Laji kasvattaa vuosittain kasvukaudella yhden uuden pseudobulbin. Syksyllä kasvi siirtyy lepoon, joka jatkuu
talven yli.

Istutus
Coelogynet eivät pidä usein toistuvasta uudelleenistutuksesta eivätkä jakamisesta, ja kummankin seurauksena
kukinta voi viivästyä vuosilla. Jos kasvi on kasvanut niin suureksi että pseudobulbit roikkuvat ulos ruukusta, on se
istutettava uudelleen. Jakamiseen voi ryhtyä vain jos jakokappaleisiin jää 5-8 pseudobulbia ja 1-3 kasvupistettä.
Kevät on paras istutusaika. Coelogynet viihtyvät joko ruukuissa tai rimakoreissa. Rimakoreissa kasvatus
edellyttää kaappiolosuhteita.

Sopiva kasvualusta
Männyn kaarna paloina tai rouheena, puuhiili, sammal, ja mahdollisesti kallioimarteen juurikuitu.

