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Vanda lilacina
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Teijsm & Binn
(syn. Vanda laotica)

©Teksti ja kuva Oili Pentinsaari

Alkuperä

Vanda lilacinan luontaista kasvualuetta on Myanmar,
Thaimaa, Laos ja Yunnanin maakunta Kiinassa. Alueella
vallitsee trooppinen monsuuni-ilmasto: marraskuusta
tammikuulle on viileä kuiva kausi, jota seuraa kuuma mutta
kuivahko kevät, kunnes alkaa kesäkuusta lokakuulle kestävä
sadekausi. V. lilacina kasvaa 100–1000 m:n korkeudella
merenpinnan tasosta, ja se kukkii kuivan kauden aikana.

Kuvaus

Vanda lilacina luokitellaan keskikokoisiin vandoihin. Kasvin
lehdet ovat kapeat ja vain 10–15 cm:n mittaiset, eivätkä ne
kasva selkeän viuhkamaisesti. Pystyyn kukintovarteen voi
luonnonoloissa tulla 25–30 kukkaa. Kukintovarsia voi
samanaikaisesti olla useita. Kukat ovat halkaisijaltaan noin 3
cm. Sepalien ja petalien väri vaihtelee valkoisesta hennon
vaaleanpunaiseen. Huuli on voimakkaamman värinen, liilan
sävyinen, ja siinä voi olla myös punaista. Kukassa on
voimakas tuoksu: sen sanotaan aamulla muistuttavan
syreeniä, iltapäivällä ruusua ja illalla jasmiinia.
V. lilacina kukkii jo hyvin nuorena ja pienikokoisena. Tämä
ominaisuus siirtyy myös sen avulla tehtyihin risteymiin.

Kasvatus

Kasvini tuli keväällä 2004 saksalaiselta Kenntnerin tarhalta tehdyn tilauksen mukana, jolloin se oli hyvin pieni,
nuori kasvi. Kahta vuotta myöhemmin se jo kukki, vaikka siinä ei ollut kuin muutama lehtipari. Se on edelleenkin
pienikokoinen, mutta on kukkinut säännöllisesti marras-joulukuulla. Kukinta on kestänyt reilut kolme viikkoa. Kukat
ovat kasvin kokoon nähden suuret, ja niissä on todella huumaava tuoksu. 
Olen sijoittanut kasvin lasikon yläosaan, vain noin vaaksan päähän loisteputkista. Ilmankosteus lasikossa on
päivisin noin 60 % ja nousee yöksi, kun valaisinten sammuessa lämpötila laskee päivän noin 28 asteesta yön 16–
18 asteeseen. Kastelen lasikon kasvit kerran viikossa perusteellisesti, väliaikana tuntuu ilmankosteus riittävän.
Kukkia kasvissani oli viimeksi kahdeksan – joten kasvunvaraa on vielä hurjasti luonnossa tavattuihin
kukintamääriin verrattuna.
Pieni Vanda lilacina vaikuttaa helpolta kasvatettavalta ja mahtuu mainiosti lasikkoon.
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