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Kotiseutu

Phalaenopsis cornu-cervi on kirjallisuuden
mukaan pieni luonnonlaji, joka on kotoisin
Malakan niemimaalta, Sumatralta, Jaavalta
ja Borneolta. Lajinimi cornu-cervi tarkoittaa
saksanhirvimäistä. Kasvi kasvaa luonnossa
epifyyttinä ylängöllä 1000 metrin
korkeudessa varjoisissa metsissä, joskus
suoseudullakin, mutta silloin täydessä
auringossa.

Kuvaus

P. cornu-cervi on pienikokoinen laji ja ilman
kukkia sitä ei juuri erota muista
pienikukkaisista lajeista (esim. P. equestris
ja P. violacea). Kukkavarsi kuitenkin
poikkeaa selkeästi muiden Phalaenopsisten kukkavarsista, sillä se on leveä ja litteä ja voi tuottaa kukkia
jaksoittain lähes jatkuvasti.
Esko Puupposen Suuressa orkideakirjassa kerrotaan lehtien olevan n. 20 cm:n pituisia ja 5–6 cm:n leveitä. Kukat
ovat 4–5 cm läpimitaltaan, kellertäviä ja punaruskean poikkijuovaisia. Oma kasvini on kuitenkin pienempi. Sen
pisin lehti on vain 10 cm, jolloin n. 4 cm:n kukka vaikuttaa kasvin kokoon nähden isolta. Kukkien poikkijuovat tai
läiskät ovat kiiltävän mahonginruskeita.

Kasvuolosuhteet

P. cornu-cervi on sopeutunut kuivempiin olosuhteisiin kuin Phalaenopsikset yleensä ja myös valoisampi
kasvupaikka on kirjallisuuden mukaan eduksi. Paksujen juurien takia se voi kasvaa karkeahkossa
kasvualustassa. Oma kasvini kasvaa huoneenlämmössä ikkunalaudalla loisteputken alla pienessä
muovipurkissa, jossa on muutama kaarnanpala, kookoskuitua ja kevyytsoraa. Kasteluksi se saa päivittäin
muutaman tipan suihkepullosta. Lannoitetta annan kuten muillekin Phalaenopsiksille eli kesällä viikon välein ja
talvella harvemmin.

Kukinta

Paljasjuurisena ostettu P. cornu-cervini käytti ensimmäisen puolen vuoden juurtumiseen, minkä jälkeen se alkoi
kukkia. Kukkimista kesti yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan, niin että 1-5 kukkaa oli kerrallaan auki. Sen jälkeen se
kasvatti yhden lehden kevätkauden aikana ja alkoi kuluneen kesän loppupuolella kukkia taas. Se kukkii edelleen
ja tekee samalla uutta lehteä. Kukkavarsia voi yhtäaikaa olla useampia ja niihin voi tulla kukkia samanaikaisesti
tai peräkkäin, välillä uudempaan ja välillä vanhempaan. Siksi kukkavartta ei kannata katkaista niin kauan kun se
on vihreä.
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