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Cirrhopetalum curtisii Hook.f.

HELMIKUU 2003

 

Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm.; Bulbophyllum curtisii (Hook.f.) Ridl. (1911); Bulbophyllum curtisii var.
purpureum (Ridl.) J.J.Sm. Bulbophyllum pulchellum var. purpureum Ridl.; Cirrhopetalum concinnum var.
purpureum Ridl.; Cirrhopetalum corolliferum auct.; [non Bulbophyllum curtisii Ridl. (1903)]

Teksti ja kuva © Visa Lipponen

Kotiseutu

Cirrhopetalum curtisii on kotoisin
Thaimaasta, Malakan niemimaalta,
Sumatrasta ja Borneosta.

Kukinta-aika

Lajilla ei ole pääsääntöistä kukinta-aikaa, ja
uusia kukintoja kehittyy läpi vuoden.
Kukinnossa on tavallisesti 6-13 leveydeltään
noin puolisenttistä ja pituudeltaan noin
puolitoistasenttistä kukkaa, jotka avautuvat
samanaikaisesti siten, että kukinto
muistuttaa pientä sateenvarjoa. Kukat
kestävät vain kolme päivää, jonka jälkeen ne
varisevat pois.

Hoito-ohjeet

Kunnolla viihtyäkseen Cirrhopetalum curtisii
vaatii orkideakaapin korkeaa ilman
kosteutta. Lajia voi kasvattaa ruukussa
epifyyteille tarkoitetussa kasvualustassa, mutta parhaiten se viihtyy joko rimakorissa tai pystyasentoon
ripustetussa puusaniaislevyssä. Lajilla ei ole lainkaan lepoaikaa, ja se viihtyy hyvin normaalissa
huoneenlämmössä. Puusaniaislevyllä kasvaessaan se vaatii päivittäistä kastelua, mutta kasvualustan pitää
kuivahtaa kastelujen välillä. Rimakorissa kosteutta pidättävämmässä kasvualustassa kasteluväli on harvempi ja
uudelleen kasteluun on tarvetta vasta, kun kasvualusta on kuivahtanut edellisen kastelun jäljiltä. Viihtyessään laji
lisääntyy nopeasti kasvullisesti. Liian suureksi kasvaneen yksilön voi huoletta jakaa milloin tahansa.
Cirrhopetalumit saattavat joskus olla pitkäänkin kukkimatta. Ne reagoivat kuitenkin herkästi kaikkiin pieniin
muutoksiin, usein kukkimalla. Jos kasvisi on pitkään kukkimatta, niin siirrä se orkideakaapissasi toiseen
paikkaan. Tämä pieni muutos saattaa laukaista kasvin kukinnan.

Taksonomiasta

Tutkijat kiistelevät yhä siitä, voiko Cirrhopetalum-sukua hyväksyä ollenkaan, vai pitääkö se sisällyttää
Bulbophyllum-sukuun. Jos Cirrhopetalum curtisiin katsotaan kuuluvan Bulbophyllum-sukuun, niin silloin sen
tieteellinen nimi on Bulbophyllum corolliferum. Lajiepiteetti curtisii muuttuu corolliferumiksi siitä syystä, että
Bulbophyllum-suvussa on (jo) olemassa Ridleyn vuonna 1903 kuvaama laji Bulbophyllum curtisii Ridl., jota ei
kuitenkaan pidä sekoittaa tässä esitettyyn Cirrhopetalum curtisiihin. Nimistösekaannusta aiheuttaa myös se, että
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Ridley teki erehdyksessä vuonna 1911 uuden kombinaation Bulbophyllum curtisii (Hook.f.) Ridl. muistamatta,
että hän oli jo aikaisemmin antanut saman nimen toiselle lajille. Tämä jälkimmäinen B. curtisii (Hook.f.) Ridl. (ei
siis sama laji kuin B. curtisii Ridl.) taas on Cirrhopetalum curtisiin synonyymi.
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