KUUKAUDEN ORKIDEA

ELOKUU

Helokämmekkäristeymä

■  Coelogyne-suvun risteymiä on hyvin vähän saatavilla, sillä suku ei ole kovin paljon
risteyttäjiä innostanut. Myynnissä on silloin
tällöin Coelogyne lawrenceanan ja Coelogyne ochracean välistä risteymää, jota ei
kuitenkaan ole rekisteröity. Se on ilmeisen
elinvoimainen ja siksi suosittu.
Risteymän vanhemmista Coelogyne lawrenceana kasvaa epifyyttinä suppealla alueella Vietnamin eteläosan vuorilla 1000–
2000 metrin korkeudella. Kasvukaudella
on lämmintä ja kosteaa, talvikaudella kuivempaa. Kukinta osuu joulu–maaliskuulle.
Coelogyne ochracea, nykyiseltä nimeltään
C. nitida, kasvaa epifyyttinä tai litofyyttinä
1300–2600 metrin korkeudella alueella,
joka ulottuu Nepalista Kiinan Yunnanin
maakuntaan. Korkeammalla vuoristossa
kasvavana se on tottunut kylmempiin öihin
ja selkeään yön ja päivän lämpötilojen vaihteluun. Kukinta ajoittuu maalis–kesäkuulle.

Kuvaus

Kooltaan risteymä on keskikokoinen. Sen
varsimukulat ovat kapeita ja 5–8 cm korkeita, väriltään kirkkaan vihreitä, kuten
kasvin kaksi lehteäkin. Kukintovarsi kasvaa
täysikokoisen varsimukulan päästä, lehtien
välistä. Kukintovarsi on hiukan nuokkuva
ja siihen avautuu 2–5 kukkaa. Kukat ovat
valkoiset, vain huulessa on voimakkaan keltainen alue.
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okainen kevät on erilainen ja aina uusi ihme – onko tämä se sama maa,
jossa vasta oli pimeää ja harmaata!
Kesästä kannattaa nauttia ja lähteä luontoon. Ei tarvitse mennä edes maailman ääriin, riittää kun käy lähimetsässä tai kaupungin puistossa. Lomareittienkin varrelle osuville puutarhoille kannattaa pistäytyä, jo lyhyt pysähdys
antaa lisäenergiaa.
Yhteistilauksessa tuli kosolti uusia ja aika erikoisiakin kasveja – toivotaan,
että ne sopeutuvat hyvin uuteen kotiinsa ja että kesäsäät suosivat myös ulos
pääseviä orkideoita.
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Kasvatus

Risteymät ovat useimmiten helpompia kasvatettavia kuin emokasvinsa. Niin tämäkin.
Filippa Bredenberg kertoo kasvistaan:
– Ostin tämän risteymän Zoja ja Tamara
Pienimäeltä kolmisen vuotta sitten. Se kasvoi ensin tavanomaisessa ruukussa, mutta
metallikoriin siirto sai kasvuun vauhtia.
Vuorasin korin pehmeällä saniaiskuidulla,
sen päälle panin kasvualustaksi suhteellisen
karkeata kaarnaseosta. Näin korissa pysyy
kosteus sopivasti ja juuret näyttävät kasvavan hyvin.
– Kotonani on talvisin viileätä, 18–19 ° C,

öisin pari astetta tämän allekin. Tämä risteymä on ollut myös kesäisin sisällä. Luonnonvaloa tulee kattoikkunasta, lisävalona
orkideoillani on kaksi 58 watin loisteputkea. Ravinnetta lisään kasteluveteen kasvukaudella joka kerran, talvisin vain merileväuutetta. Kastelen kasvini kerran viikossa
lämpöisellä vedellä reilusti suihkun alla
läpimäriksi. Kun kasvualusta on hiukan
kuivahtanut, kastelen sen vielä vedellä, johon olen lisännyt ravinnetta ja merilevää.
Pari kertaa kuussa pidän kasvit tällöin vadissa, jotta ravinne ehtisi imeytyä paremmin.
■
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