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Stanhopea embreei Dodson

TOUKOKUU 2004

 

Teksti © Eeva Kairaluoma, kuva © Virpi Nieminen

Kotiseutu

Laji löydettiin vuonna 1958 Ecuadorin
länsiosista ja kuvattiin tieteelle uutena
vuonna 1975. Kasvin levinneisyysalueeseen
kuuluvat Guatemala, Ecuador, Panama ja
Andit, joissa se kasvaa sumumetsissä 600-
1000 metrin korkeudessa.

Kuvaus

Kermanväriset kukat kehittyvät alaspäin
roikkuvaan kukintoon, jossa on 3-7 kookasta
kukkaa. Avonaisen kukan leveys on 3 cm ja
korkeus 14 cm. 1,9 cm leveät ja 6,0 cm
pitkät petalit ovat kiertyneet keskimmäisen
sepalin taakse. Keskimmäinen sepali on 2,8
cm leveä ja 7,1 cm pitkä, laitimmaiset sepalit
ovat 3,0 cm leveitä ja 7,0 cm pitkiä. Huuli on
2,9 cm pitkä ja 6,5 cm leveä, jakautunut
selväksi tyviosaksi eli hypokiiliksi ja
kärkiosaksi eli epikiiliksi. Hypokiili on
aprikoosinkeltainen ja sen sivuilla on kaksi
suurta viininpunaista täplää. Epikiili on
kermanvärinen ja viininpunatäpläinen.
Siitintukku on kermanvärinen, tyviosasta
vihreä. Pseudobulbit ovat yksilehtisiä.
Kukinta-aika on myöhään keväällä tai
aikaisin kesällä. Kasvini kukki toukokuussa
vuonna 2003, ja kukinta kesti neljä päivää.
Se teki yhden kukkavanan, jossa oli kolme
nuppua. Kaksi niistä kehittyi kukaksi ja kolmas kuivettui ennen avautumista.

Hoito-ohjeet

Kasvini kasvaa orkideakaapissa, jossa lämpötila on 21-26°C ja ilman kosteus 70-90 %. Kaapin päällä on neljä
120 cm pituista loisteputkea. Lisäksi kaapissa on usvatin ja kaksi tuuletinta.
Stanhopea embreeitä kannattaa kasvattaa harvapohjaisessa rimakorissa, jotta nuppuvana pääsee kasvamaan
alas istutusalustan lävitse. Istutusalustana käytän männynkaarnaa, hiilimurskaa, rahkasammalta ja kookoskuitua.
Kookoskuitua käytän rimakorin pohjalla siksi, ettei istutusalusta valuisi harvan pohjan lävitse pois.
Uppokastelen kasvini 1-2 kertaa viikossa. Silloin kasvi likoaa vedessä noin tunnin ajan. Kasvualusta ei saisi
koskaan kuivua täysin kuivaksi. Lannoitan kasvia kanankakka-merilevä -liuoksella useita kertoja kesän aikana.
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Talvella en lannoitteita anna.
Tilasin kasvini kesällä 2002 Saksasta Kenntneriltä, jolloin se maksoi 24 €.

Lähteet ja lisätietoja

Barney Greer: The Astonishing Stanhopeas – the upside-down orchids.
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