KUUKAUDEN ORKIDEA

HELMIKUU
vaa pysty kukintovarsi, johon
avautuu 10–15 kukkaa. Kukat
ovat 1,5–4,0 sentin kokoisia,
useimmiten purppuranpunaisia
mutta ne voivat olla myös valkoisia. Huulessa on usein joko
pisteitä tai raitoja. Lehdet ovat
pitkäikäisiä.
D. canaliculatum kasvaa
Australian pohjoisosassa, Torres Strait -saarella sekä Uudessa
Guineassa alle 500 metrin korkeudella. Se on pienikokoinen
epifyytti ja tuttu näky teeviljelmien puissa. Useimmiten litofyyttinä kasvavan Dendrobium
bigibbumin kasvualue on lähes
sama.

Kasvatus

KESYTETTY KINGI

■

Dendrobium Berry ’Oda’

Kovin kaukana ei ole aika, jolloin vasta-alkajalle
tyrkättiin harjoituskappaleeksi
Dendrobium kingianum. Sen
kanssa opeteltiin orkidean kasvattamista ja keikien istuttamista, sillä keikejä se teki – ei kukkinut mutta sinnitteli pitkään
hengissä. 2000-luvun alkupuolella yhdistyksemme sihteeri
Annikki Puhakka kertoi, kuin-
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ka hänen kingianuminsa kukki
vasta vietettyään koko syksyn
olohuoneen ison ikkunan lasien välissä, jossa sitä ei voinut
kastella ja jossa se taatusti sai
viileyttä.
Kaikki muuttui, kun marketteihin alkoi tulla saunavihdan
kokoisia, kauttaaltaan kukkien
peitossa olevia «kingianumeja».
Japanissa oli 1983 risteytetty

viileä kingi ja meille outo Mini
Pearl (Dendrobium canaliculatum × D. bigibbum). Kumpikin
tämän pikkuhelmen vanhemmista on kotoisin Australian
lämpöisiltä alueilta.
Dendrobium kingianum kasvaa Australian itäosassa pääasiassa litofyyttinä, harvemmin
epifyyttinä. Kovan, sormenpaksuisen vuosiverson päähän kas-

Zoja Pienimäki kertoo kasvistaan seuraavasti.
– Ostimme Kingin Ikeasta
helmikuussa 2013, jolloin siinä
oli paljon kukkia. Kasvi kukki
kauan olohuoneessa keinovalon
alla. Veimme sen parvekkeelle
26. toukokuuta ja suojasimme
sitä parin kolmen viikon ajan
auringolta. Sen jälkeen annoimme sen olla täydessä iltapäivän
auringonpaisteessa sekä alttiina
tuulelle ja sateelle. Suihkuttelimme päivittäin ruukun pintaa, hellepäivinä kastelimme
kannulla. Upotuskastelimme
kasvin kahden viikon välein
vedessä, jossa oli Rain Mix -ravinnetta. Sisälle otimme Kingin
19. syyskuuta, jolloin ensimmäiset nuput olivat isoja. Nuput
alkoivat avautua 7. lokakuuta.
Jo kukkineisiin versoihin kasvoi keikejä, jotka myös tekivät
nuppuja.
Dendrobium Berry ’Oda’
viihtyy pienessä ruukussa, sillä
hennot juuret mätänevät helposti, mikäli kastelu ei talvella
ole kohdallaan. Sitä ei tarvitse
istuttaa uuteen kasvualustaan
vuosittain. Valoa risteymä tarvitsee varsinkin kasvukaudella
reippaasti.
Kukissa on voimakas tuoksu varsinkin aamulla ja illalla,
joten kaupassa sitä kannattaa
nuuhkaista ennen ostopäätöstä.
Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI

