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Alkuperä
Bulbophyllumeihin ja sen lähisukuun
Cirrhopetalumeihin lasketaan kuuluvaksi lähes 2700
lajia. Näitä kasvaa kaikkialla tropiikissa, mutta
lajimääräisesti eniten Malesiassa ja Uudessa
Guineassa sekä Madagaskarilla. Nimensä
Bulbophyllum-suku on saanut ranskalaiselta
botanistilta L-M Aubert du Petit-Thouarsilta, joka
1700-luvun loppupuolella tutki Madagaskarin
orkideoita.
Bulbophyllum guttulatum kasvaa epifyyttinä
Himalajan subtrooppisilla rinteillä, Intiassa,
Myanmarissa sekä Vietnamissa 1000-2600 metrin
korkeudella merenpinnasta.

Kuvaus
B. guttulatum on keskikokoinen sukunsa edustaja. Pienehköstä varsimukulasta kasvaa yksi kapeahko, noin 2025 cm pitkä lehti. Kukintovarsi kasvaa muiden Bulbophyllumien tapaan varsimukulan tyveltä ja on noin 15-20 cm
pituinen. Umbellatae-sektioon kuuluvana kasvilla on sarjakukinto, jossa on 8-10 perusväritykseltään vihertävän
keltaista kukkaa. Kukissa on pirteän punainen pilkkukuviointi. Kukat ovat tuoksuttomat ja kestävät noin viikon.
Kukinta-aika on useimmiten kesä tai syksy.

Kasvatus
B. guttulatum tarvitsee lämpimän kasvupaikan; suositus on öisin 18 astetta, ja päivisin lämpötila voi nousta aina
32 asteeseen saakka. Varjon kasvina sen valon tarve ei ole kovin suuri. Jos lehdet muuttuvat vaalean vihreiksi tai
kellanvihreiksi, on valoa vähennettävä. Sen sijaan ilmankosteuden tulee olla korkea ja ilman kierron hyvä.
Kastelun tulee olla säännöllistä ja lähes päivittäistä, mutta vaikka juurten tulee saada kosteutta, ne eivät saa olla
koko ajan märkinä.
Oman kasvini olen saanut kolmisen vuotta sitten jakopalana toiselta harrastajalta, jolla se kasvoi runsaana
viherhuoneessa. Laitoin jakopalan vanhan huokoisen salaojaputken päälle kietoen juurten ympärille kevyesti
sammalta, ja sijoitin salaojaputken orkidealasikkoni pohjalle. Tällä tavoin kasvi lähti reippaasti kasvuun ja kukki
kauniisti. Viime syksynä suurin osa lehdistä kuitenkin kellastui ja putosi, ennen kuin huomasin lisätä uusien
varsimukuloiden juurelle enemmän sammalta; aivan selvästi uudet juuret olivat päässeet kuivumaan. Nyt kasvu
on alkanut taas normalisoitua.
Tätä kuten muitakin Bulbophyllumeja voi kasvattaa myös ikkunalaudalla savi- tai muoviruukussa, jolloin
kasvualustana on kosteutta hylkivän ja sitovan materiaalin seos, jonka päällä sammalkerros tasaa kosteutta.
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