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Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

ELOKUU 2003

 

Chelonanthera speciosa Blume

Teksti © Zoja Pienimäki ja Visa Lipponen, valokuva © Visa Lipponen

Kotiseutu

Sumatra, Jaava ja Pienet Sundasaaret
(Flores). Laji kasvaa epifyyttinä metsissä
760-2000 m:n korkeudella, joskus harvoin
myös maassa. Kirjallisuudessa mainitaan
lajin levinneisyydeksi myös Malaija ja
Borneo. Näiden alueiden levinneisyystiedot
perustuvat kuitenkin virhemääritykseen ja
kuuluvat toisen, läheisen lajin Coelogyne
septemcostatan levinneisyysalueeseen.

Kukinta-aika

Laji viihtyy lämpimässä ja voi kukkia mihin
vuodenaikaan tahansa. Pääkukinta-aika on
kuitenkin keväästä syksyyn.

Lajinkuvaus

Pseudobulbit ovat puikeita, 2,5-8 cm pitkiä ja
yksilehtisiä. Lehti on 10-30 cm pitkä ja 3-9
cm leveä. Kukinto kasvaa uuden verson
keskeltä ja siinä on 1-3 kukkaa. Kukka on
suuri, hieman supussa, kellanvihreä,
huulessa on ruskea kuviointi ja sen kärki on
valkoinen. Kukat avautuvat yksitellen.

Kastelu ja lannoitus

Kasvukaudella kasvualusta pidetään
jatkuvasti kosteana, mutta alustan annetaan hieman kuivahtaa kastelujen välillä. Lämpimässä kasvi saattaa
kasvaa vuoden ympäri, mutta se voi myös pitää lyhyen lepoajan talven pimeimpinä kuukausina. Jos kasvi siirtyy
talvella lepoon, niin kasvualusta pidetään silloin vähän kuivempana. Lepoajalla tai sen pituudella ei kuitenkaan
ole merkitystä kasvin kukintaan.
Kastelu suoritetaan joko upottamalla ruukku tai rimakori huoneenlämpöiseen sadeveteen tai kannukasteluna.
Sadevesi sopii kasteluun parhaiten, sillä se on vesijohtovettä vähäkalkkisempi. Kasvit pitävät myös aamulla
tapahtuvasta sumuttamisesta. Lannoitteet annetaan hyvin mietoina, esim. upotuskastelussa kasvukaudella noin
kolme kertaa kuukaudessa, kannukastelussa kuitenkin useammin.
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Valaistus

Coelogyne speciosa ei siedä suoraa auringonpaistetta, mutta kaipaa kuitenkin kohtuullisesti valoa. Ympäri
vuoden kasvavana se kaipaa talvella lisävaloa jota ilman se saattaa pitää talvella lyhyen lepoajan.

 

Lämpö

Sopiva päivälämpö on 20-25ºC ja yölämpö 15-18ºC.

 

Istutus ja lisäys

Coelogynet eivät pidä usein toistuvasta uudelleenistutuksesta eivätkä jakamisesta ja kummankin seurauksena
kukinta voi viivästyä vuosilla. Jos kasvi on kasvanut niin suureksi että pseudobulbit roikkuvat ulos ruukusta, se on
istutettava uudelleen. Korissa pseudobulbit voivat rauhassa kasvaa pitkin korin reunoja ilman että kasvi on syytä
istuttaa uudelleen. Jakamiseen voi ryhtyä vain jos jakokappaleisiin jää kuhunkin 5-8 pseudobulbia ja 1-3
kasvupistettä. Kevät on paras istutusaika. Coelogynet viihtyvät joko ruukuissa tai rimakoreissa. Rimakoreissa
kasvatus edellyttää kaappiolosuhteita.

 

Sopiva kasvualusta

Seos, jossa on männyn kaarnaa paloina tai rouheena, puuhiiltä ja sammalta, mukaan voi sekoittaa myös
kallioimarteen juurikuitua.
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