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K U U K A U D E N  O R K I D E A                                                 E L O K U U

Brittiläinen kasvitieteilijä Robert 
Allen Rolfe on nimennyt suuren 
määrän orkideoita. Rolfe oli Kew 
Gardensin herbaarion ensimmäi-

nen kuraattori ja vanhimman, edelleen 
julkaistavan orkidealehden The Orchid 
Review’n perustaja. Päiväntasaajalta, Tyy-
nen valtameren Malajien saaristosta 1894 
löydetyn puikkokämmekän hän kuvasi ni-
mellä Dendrobium glomeratum julkaisussa 
Bulletin of Miscellaneous Information Kew 
155.

Yli sata vuotta myöhemmin eli 2000 Isoi-
hin Sundasaariin kuuluvalta Sulawesi-saa-
relta löydettiin  puikkokämmekkä, jolle an-
nettiin nimeksi Dendrobium sulawesiense.  
Sen on kuitenkin todettu olevan sama kuin 
aiemmin kuvattu D. glomeratum. Siksi lajia 
on ollut myynnissä näillä kahdella nimellä.

Kuvaus
Dendrobium glomeratum kasvaa epifyytti-
nä 950–1200 metrin korkeudella päivänta-
saajan tiheissä metsissä. Versot ovat 50–60 
sentin pituiset, läpimitaltaan puolisenttiset. 
Varressa säännöllisesti vuoroittain kasvavat 

lehdet ovat 6–12 senttiä pitkiä ja 2–3 senttiä 
leveitä, tumman vihreitä ja kiiltäväpintai-
sia. Verson kehittyminen täysikasvuiseksi 
vie kaksi vuotta. Lehdet ovat pitkäaikaiset, 
mutta kuihtuvat vähitellen. Kukkasilmut 
ovat varressa, lehteä vastapäätä. Ensimmäi-
nen kukinto avautuu useimmiten kasvun-
sa lopettaneen varren päähän, muut kukat 
avautuvat satunnaisesti pitkänkin ajan ku-
luessa.

Kukat ovat läpimitaltaan 5–7 senttiä ja 
niitä avautuu 3–6 lähekkäin lyhyeen kukin-
tovarteen. Kehälehdet ovat kirkkaan purp-
puranpunaiset, huuli on punainen. Kukkien 
pinnalla on valoa heijastavaa pigmentoin-
tia, mikä onkin tarpeen, sillä Dendrobium 
glomeratum ei kasva kovin valoisassa pai-
kassa. Kukinta-aika on pitkä, sillä yksittäiset 
kukat kestävät useita viikkoja ja varsiin voi 
kehittyä kukkia eri tahtiin. Pääkukinta-aika 
on kevätkesällä.

Kasvatus
Filippa Bredenberg kertoo ostaneensa kas-
vin kolmisen vuotta sitten Hans Christian-
senilta Tanskan Fredensborgista. Silloin sen 

nimilapussa luki D. sulawesiense. Tilavassa 
amppeliruukussa oli muutama lyhyt, lähes 
lehdetön varsi, kasvualustana oli Green-
Mixiä. Filippa on antanut kasvin olla edel-
leen samassa ruukussa ja kasvualustan pääl-
le on kasvanut kaunis sammal. GreenMix 
tuntuu sopivan tälle puikkokämmekälle to-
della hyvin: kasvualustan tulisi olla kautta 
vuoden kosteaa, sillä kasvi ei kestä kuivu-
mista, kasvaahan se päiväntasaajalla tasai-
sen kosteassa ilmastossa.

Kesäksi Filippa on vienyt myös tämän 
puikkokämmekän ulos, katoksen alle, jo-
hon tulee valoa mutta suora auringonpaiste 
ei sinne ylety. Kastelua ja ravinteita se saa 
tasaisesti, talvella ravinteen tilalla on meri-
levä. Talvisin kasvi on lisävalon alla.

– Tämä on puikkokämmekkäni ensim-
mäinen kukinta. Nuput olivat avautuessaan 
ikävän ruskehtavanpunaisia, mutta parin 
päivän kuluessa niistä tuli todella hehkeät 
ja niiden väri sointuu lehtien tummaan vih-
reyteen. Sitä paitsi monesta muusta puikko-
kämmekästä poiketen tämä on nätti myös 
ilman kukkia, Filippa toteaa tyytyväisenä.
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Dendrobium  glomeratum


