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Phalaenopsis Joy Nancy Lady

■Risteymän P. Ho’s Princess Arai × P. 
Coral Isles monipolvisesta suvusta 

löytyy pääasiassa kolme luonnonlajia: P. vio-
lacea, P. amboinensis ja P. lueddemanniana. 
Lähtökohtana olevat lajit ovat keskikokoisia 
perhosorkideoita, silti tuloksena on pieni ja 
kompakti kasvi. Näyttävintä risteymässä on 
kuitenkin kukan muoto: kolme huulta aset-
tuneena symmetrisesti ympyrään. 

Tällaista kukkamuotoa kutsutaan kuvaa-
vasti sanalla pelorinen. Sanan alkuperä on 
kreikkaa ja tarkoittaa hirviömäistä. Syn-
tynyttä geenimutaatiota saadaan lisätyksi 
solukkoviljelyn avulla, jolloin jokainen jäl-
keläisistä on emokasvinsa kopio.

Phalaenopsis Fairy Tale ei näytä heiveröi-
seltä, vaikka onkin pieni. Kirkkaan vihreät 
lehdet kasvavat tiiviisti lähekkäin ja ovat 
noin 10 sentin pituiset. Kukka on kasvin ko-
koon nähden suuri ja siinä on aivan mieto, 
tuskin huomattavissa oleva tuoksu. 

Ostin oman kasvini viime näyttelystäm-
me 2013 taiwanilaiselta Yih-Chengin tar-
halta – ihan vain nähdäkseni, minkälainen 
satuhirviöstä tulisi. Ehkä se ei kuitenkaan 
ole sieltä pahimmasta päästä?

Kasvatus
Pieni kasvi on helppohoitoinen lasikossa ja 
risteymä vaikuttaa kasvunhaluiselta. Tosin 
se pyydysti heti tultuaan itseensä punapun-
kit, joiden vioitusta vaaleanvihreissä lehdis-
sä näkyy selvästi. Ehkä sen vastustuskyky 
tuholaisia ja tauteja vastaan on huonompi? 

Kasvi oli tullessaan istutettuna tiukkaan 
sammaleeseen, jota hiukan purkamalla 
paljastuivat hyvin voivat juuret. Olen va-
rovasti poistanut osan sammaleesta, mutta 
antanut kasvin olla edelleenkin alkuperäi-
sessä istutuksessa. Taiwanilaisten tietojen 
mukaan sammaleeseen istutettua kasvia 
ei tarvitse kastella kuin 20–25 päivän vä-
lein. Helppoa, eikö vain? Niin olisikin, jos 
kotiemme ilmankosteus olisi edes samalla 
kymmenluvulla kuin Taiwanilla, jossa se 
on tasaisesti ympäri vuoden 80 prosentin 
tienoilla. Meillä ilmankosteusprosentti on 
lämmityskaudella 25–45, sateisena kesänä 
saatetaan päästä jopa yli 60 prosentin.      ■

Taiwanilaisen J. Wu –tarhan vuonna 2004 
rekisteröimää risteymää Phalaenopsis Joy 
Fairy Tale ’Joy’ ei voi noin vain ohittaa: 
siihen joko ihastuu tai vihastuu.
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