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KUUKAUDEN ORKIDEAT MARRASKUU  

Alkuperä

Englantilainen J.E. Smith kuvasi tämän 
kasvin ensimmäisenä nimellä Aerides 
dasypogon. John Lindley siirsi sen 1833 
sukuun Saccolabium ja saksalainen Otto 
Kuntze 1891 Gastrochilus-sukuun, jossa 
se nykyäänkin on. 

Gastrochilus dasypogonin kasvualuetta 
on Nepal, Intian Assam, Himalajan itäosa, 
Laos, Thaimaa ja Vietnam. Se kasvaa epi-
fyyttinä 300–1000 metrin korkeudella läpi 
vuoden lämpimissä ja kosteissa metsissä.  

Kuvaus

Täysikokoisen Gastrochilus dasypogonin 
lehdet ovat 20 sentin pituiset ja 4 sen-
tin levyiset. Lehtien suojassa kasvava ku-
kintovarsi on lyhyt ja siihen avautuu sa-
manaikaisesti 5–10 noin 1,5–2,5 sentin 
levyistä kukkaa. Kukat ovat keltaisia ja 
niissä on kellanoransseja pilkkuja. Huuli 
on voimakkaamman värinen ja siinä on 
hauska ”parta”. Kukinta-aika on syksystä 
kevääseen. 

Kasvatus

Gastrochilus dasypogon tarvitsee reippaasti 
kastelua kasvukaudella, eikä sitä saa pääs-
tää kuivumaan talvellakaan, vaikka kas-
telua tuleekin vähentää. Valontarve on 
kohtalainen, suoraa auringonvaloa tulee 
kuitenkin välttää. Useimmiten se kasvaa 
istutettuna kaarnanpalalle, jolloin kukinta 
tulee paremmin edukseen. Kuitenkin se 
tulee hyvin toimeen myös ruukussa perin-
teiseen kasvualustaan istutettuna sopivalla 
ikkunalaudalla. 

Oman kasvini ostin lokakuussa 2010, 
kun vierailin Akernen orkideatarhalla 
Belgian Antwerpenissä. En tiennyt lajista 
entuudestaan mitään, mutta sen sanottiin 
olevan helppo.

Ostohetkellä kasvissa oli kaksi lyhyttä 
kukintovartta ja niissä nuppuja. Ensim-
mäiset kukat avautuivat marraskuun lo-
pulla. Kukintaa kesti helmikuun loppuun 

asti, sitten kukintovarret kellastuivat ja 
kuivuivat. Heti sen jälkeen alkoi kaksi uut-
ta kukintovartta kasvaa entisten viereen. 
Näiden ensimmäinen kukka avautui 3. 
huhtikuuta ja kukintaa kesti 18. syyskuuta 
asti. Siten kasvi oli kukkinut lähes kymme-
nen kuukautta. Sen jälkeen on kasvanut 
uusi lehti. Nyt marraskuun alussa lehtien 
tyveltä pilkottaa uusia kukintovarsia.

Gastrochilus dasypogonin paikka on ko-
dissani valoisalla pohjoisikkunalla. Kaste-
len sitä vesijohtovedellä kerran viikossa ja 
suihkutan sen lehdet. Silloin tällöin lisään 
kasteluveteen hiukan Akernen lannoitetta.
Kesäksi vien kaikki orkideani kesämökille-
ni. Siellä tämä kasvini oli koko kesän sisä-
tiloissa varjoisalla ikkunalaudalla. Kesällä 
kasteluvetenä käytän kaivovettä. 

Mielestäni Gastrochilus dasypogon on 
viehättävä, vaatimaton ja sitkeä kasvi. Se 
sopii harrastajille, jotka haluavat kotiinsa 
pienikukkasen orkidean. Kukkiminen ja 
kasvaminen on ollut niin rohkaisevaa, että 
tilasin kevään yhteistilauksessa Schwerte-
rin tarhalta suvun hiukan pienilehtisem-
män lajin (Gastrochilus japonicus) ja juhla-
näyttelystä ostin kolmannen (Gastrochilus 
obliguus), jossa suureksi ilokseni ovat nu-
put kasvamassa. 
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