
ORKIDEALEHTI 6/2015 21

K U U K A U D E N  O R K I D E A                                              J O U L U K U U

Teksti OILI PENTINSAARI

Kuvaus
Phragmipedium longifolium kasvaa teiden 
penkoilla ja purojen uomissa Costa Ricas-
sa, Panamassa, Kolumbiassa ja Ecuadorissa 
600–1700 metrin korkeudella. Lajinimensä 
se on saanut noin 80 senttiä pitkistä miek-
kamaisista lehdistä, jotka ovat päältä tum-
man vihreät, alta vaaleammat. Kukintovarsi 
on 60–90 sentin korkuinen. Siihen avautuu 
peräkkäin 7–9 kukkaa, useimmiten syksyl-
lä mutta myös muina vuodenaikoina. Noin 
20-senttisten kukkien väri vaihtelee alueittain.

Phragmipedium schlimii on saanut ni-
mensä löytäjänsä, belgialaisen Andeilla 
orkideoita keränneen Louis Schlimin mu-
kaan. Laji kasvaa Kolumbiassa 1200–2000 
metrin korkeudella märillä rinteillä ja tie-
leikkausten pientareilla. Se on huomatta-

Vuonna 1873 Veitchin orkideatarha rekis-
teröi risteymän Phragmipedium longifo-
lium ×  P. schlimii nimellä Phragmipedium 
Sedenii. Vaikka kiinnostus Phragmipedium-
sukua kohtaan välillä laimeni, on P. Sedenii 
pitänyt pintansa. Se on edelleen suosittu, 
vaikka myöhemmin löydetyt P. besseae 
ja P. kovachii ovat saaneet risteymien
kasvatuksen uuteen nousuun.
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vasti pariaan pienempi: lehdet 10–30 sent-
tiä pitkät, kukintovarren pituus vain 10–30 
senttiä. Kukat ovat punertavat, 4–6 sentin 
levyiset. 

Kummastakin lajista on useita väriva-
riaatioita, mikä selittää myös risteymien 
keskinäisiä värieroja. Kumpikin kukkii 
useimmiten syksyllä, mutta myös mihin 
vuodenaikaan tahansa. Risteymä noudattaa 
samanlaista aikataulua.

Kasvatus
Phragmipedium Sedeniitä pidetään helppo-
na kasvatettavana, sen sanotaan viihtyvän 
jopa ikkunalaudalla. Kokonsa puolesta se 
ikkunalaudalle sopiikin: miekkamaiset leh-
det ovat noin 50 sentin pituiset ja kukin-
tovarsi nousee kauniisti niiden yläpuolelle. 

Kukat ovat pitkäikäiset ja avautuvat 1–2 
kerrallaan. 

Aluslautasella suositellaan pidettäväksi 
aina tilkka vettä, mutta liian märässä juuret 
kärsivät. Ilmankosteus on tässäkin tapauk-
sessa avainasemassa, joten sen nostaminen 
on tärkeää. Viherhuoneeseen tai tilavaan 
lasikkoon tämäkin risteymä soveltuu mai-
niosti. 

Kasvin valontarve ei ole kovin suuri, 
mutta hyvä hajavalo on eduksi. Phragmipe-
diumit kasvavat alueilla, joilla päivän ja yön 
lämpöerot ovat suuria, jopa 10 astetta. Suo-
malaisesta kesästä P. Sedenii on tuntunut 
nauttivan: se on kasvattanut tanakan uuden 
verson ja lehdet ovat muutenkin säilyttäneet 
tumman värinsä ja napakkuutensa.  

P. Sedenii. OP

O N  V I E L Ä  V O I M I S S A A N
Phragmipedium Sedenii 

P. warszewiczianum (P. wallisii). 
The Orchid Album vol. 08(1889), Botanicus.org


