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Chiloschista lunifera

HUHTIKUU 2004

 

(Rchb.f.) J.J.Sm.
Thrixspermum luniferumT Rchb.f.; Sarcochilus luniferus (Rchb.f.) Hook.f.)

Teksti ja kuvat © Visa Lipponen

Levinneisyys

Laos, Myanmar ja Thaimaa. Kirjallisuudessa
lajin mainitaan kasvavan myös Pohjois-
Intiassa ja Sikkimissä, mutta nämä
levinneisyysalueet kuuluvat toisella
lähisukuiselle lajille Chiloschista parishii.

Kukinta-aika

Chiloschista lunifera voi kukkia mihin
vuodenaikaan tahansa.

Kuvaus

Chiloschista lunifera on niin kutsuttu
lehdetön orkidea. Suurimman osan
vuodesta sillä ei ole lainkaan lehtiä ja kasvi
yhteyttää juurissa olevilla viherhiukkasilla.
Juuret ovat paksuudeltaan noin
puolisenttisiä ja viljellyillä kasveilla
tavallisesti 15-30 cm pitkiä. Tavallisesti
kukinta-aikana verson kasvupisteestä
kasvaa muutama pieni parisenttinen lehti,
jotka säilyvät kasvissa vain muutaman
kuukauden ja varisevat sitten pois.
Tavallisesti noin kymmensenttinen kukinto
kehittyy kasvupisteestä, ja siinä on
kymmenkunta halkaisijaltaan noin sentin
kokoisia kukkaa.

Monesti tällä nimellä myydään virheellisesti toista lajia, Chiloschista parishii, ja virhe esiintyy myös monissa
kirjoissa. Lajit erottaa toisistaan helposti katsomalla kukkia: aidon C. luniferan sepalien ja petalien keskustassa
on vain yksi iso ruskehtava läiskä, C. parishiilla sepaleissa ja petaleissa on lukuisia pieniä ruskehtavia täpliä.

Hoito-ohjeet

Chiloschista lunifera viihtyy parhaiten kasvikaapissa tai -huoneessa, sillä se vaatii korkean ilman kosteuden ja
kunnollisen ilman kierron. Suoraa auringonpaistetta se ei juuri siedä, mutta kasvupaikan on kuitenkin oltava
kohtuullisen valoisa. Talvella lisävalo on vain hyväksi.
Kun laji on aktiivisessa kasvussa, niin se vaatii lähes päivittäistä kastelua. Kastelu suoritetaan sumuttamalla
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juuret läpikotaisin, ja sitten niiden annetaan ehdottomasti kuivahtaa ennen seuraavaa sumutusta. Jos kasvi on
useamman päivän kastelematta, niin ei se siihen kuole, mutta kehittymässä olevat nuput saattavat kuivua. Jos
kasvi ei ole kukkiva, niin talvella lämpötilasta riippuen riittää pari kolme kertaa viikossa tapahtuva sumutus.
Kukinnan jälkeen lajilla on lyhyt lepoaika, jolloin kastelua voi harventaa.
Chiloschista lunifera pärjää normaalissa huoneenlämmössä vuoden ympäri, mutta paremmin se viihtyy ja kukkii,
jos lämpötila on sekä öisin että talvella hieman alle 20°C. Minimilämpötila on 15°C.

Istutus

Chiloschista luniferaa ei ole tarpeen istuttaa uudelleen, ellei se jostain syystä irtoa vanhasta kasvualustastaan.

Sopiva kasvualusta

Koska laji yhteyttää käytännöllisesti katsoen vain juurillaan, niin juuria ei missään nimessä saa tunkea ruukkuun
ja peittää kasvualustalla. Chiloschista-lajeja voidaan kasvattaa vain epifyytteinä, esimerkiksi korkkitammen
kaarnalle tai oksan palalle istutettuna.

Kuvan kasvi on yhdistyksen jäsenen Antti J. Häkkisen kasvattama.
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