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Teksti OILI PENTINSAARI

Harva orkidea on pystynyt hä-
määmään kasvitieteilijöitä yhtä 
paljon kuin Encyclia cordigera – 
sen vaihtelevuuden edessä ovat 

vipuun menneet vuorollaan niin Lindley, 
Reichenbach kuin Lindenkin. Sitä näkee 
edelleenkin myös nimellä Encyclia atropur-
purea, vaikka Encyclia cordigera on ollut sen 
virallisena nimenä jo vuodesta 1964. Nimis-
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tösotkuista huolimatta laji on maailmalla 
hyvin suosittu, Floridassakin sitä myydään 
äitienpäiväkukkana suurten kauppaketjujen 
myymälöissä.

Encyclia cordigera kasvaa laajalla alueella 
Meksikosta Keski-Amerikan kannakselle 
ja sieltä vielä Kolumbiaan ja Venezuelaan, 
Brasiliastakin sitä on löydetty pieniltä alu-
eilta. Matkan varrella se vaihtaa väriään 
kuin kameleontti. Meksikosta ja Panamasta 
löytyvien Encyclia cordigerojen kukat ovat 
tummanruskeita ja huuleltaan voimakkaan 
magentan värisiä. Costa Ricassa ja Etelä-
Amerikan maissa huuli onkin valkoinen ja 
sen keskellä on magentan värinen alue tai 
raitoja. Brasiliassa kasvaa alba-muoto, jon-
ka kukat ovat vihertävät ja huuli puhtaan 
valkoinen. 

Encyclia cordigera kasvaa merenpinnan 
tasosta 900 metrin korkeudelle, useimmiten 
epifyyttinä tammimetsissä ja pensaikoissa, 
jotka ovat varsinkin talvisaikaan valoisia 
eivätkä kovin kosteita.

Kuvaus
Encyclia cordigeran sipulimaiset, 3–10 cm 
korkeat varsimukulat kasvavat tiukasti vie-
rekkäin. Varsimukulasta kasvaa tavallisesti 
kaksi kirkkaan vihreää, kovaa lehteä, joiden 
pituus on 15–50 cm. Kukintovarsi nousee 
kasvunsa päättäneen varsimukulan lehtien 
välistä, sen pituus on 15–75 cm. Kukinto-
varteen puhkeaa 3–15 kukkaa, joiden läpi-
mitta on 5–8 cm. Kukkien petalien ja sepa-
lien kärjet taipuvat kukan keskustaa kohti, 

kärjessä kimmeltää usein mesipisara.
Kukat avautuvat samanaikaisesti ja kes-

tävät reilun kuukauden. Ne tuoksuvat – 
kasvista ja nenästä riippuen – suklaalta tai 
varsinkin magentahuulinen ruusulta. Sano-
taan, että valo vahvistaa tuoksua, jopa niin 
että auringon eteen menevä pilvi aiheuttaa 
tuoksun selvän vähenemisen.

Kasvatus
Encyclia cordigeran kerrotaan olevan help-
po ja sopeutuvainen kasvatettava. Se viihtyy 
lauhkeassa, mutta myös lämpimässä ym-
päristössä. Seisovaa vettä sen juuret eivät 
kestä, vaan kasvualustan tulisi kuivahtaa 
kastelujen välillä.

Kesän kasvun aikana Encyclia cordige-
ra tarvitsee reilusti kosteutta ja ravinteita. 
Talvella kasvin pitäisi olla hieman kuivem-
massa paikassa. Valoa pitää kuitenkin olla 
enemmän, sillä lajin  kotiseudulla puut 
pudottavat talvikaudella ainakin osan leh-
distään, jolloin valoa yltää myös Encyclia 
cordigeran kasvupaikoille enemmän. Kas-
vualusta tulisi vaihtaa tarvittaessa heti ku-
kinnan päätyttyä.
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