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Alkuperä
Dendrobium parishii on kotoisin Intiasta, Burmasta,
Thaimaasta, Laosista, Vietnamista, Kambodźasta ja
Kiinasta. Se kasvaa kotiseudullaan 250–1500 m:n
korkeudessa, jossa on suuri kausivaihtelu kuivan lepoajan ja
kostean kasvuajan välillä.

Kuvaus
Kasvin varsimukulat kasvavat jopa 30 cm:n pituisiksi, ja ne
ovat noin parin cm:n paksuisia. Varjoisissa kasvupaikoissa
pituuskasvua on enemmän kuin valoisassa. Vuorottain pitkin
vartta kasvavat, 5–15 cm:n pituiset lehdet ovat lyhytikäisiä.
Lyhyet kukintovarret kasvavat edellisen vuoden lehdettömiin
versoihin, ja kussakin on 1–3 kukkaa. Kukat ovat roosan
värisiä, huulessa on tumman purppuran punainen läikkä
nielun kummallakin puolella.
Kukat kestävät 3–4 viikkoa. Kukinta-aika on keväällä.

Hoito-ohjeet
Kasvi vaatii lämpimät tai lauhkeat sekä kosteahkot kasvuolosuhteet ja kuivan lepokauden talvella. Kuiva
lepokausi ei tarkoita kuitenkaan täydellistä kastelemattomuutta, vaan kasvia kastellaan, mutta hyvin harvoin.
Pieni kasvi tulee toimeen silloin tällöin tapahtuvalla suihkuttelulla. Valoisa kasvupaikka talvella varmistaa
keväisen kukinnan. Uuden kasvun alettua kastellaan ja lannoitetaan runsaasti.
Oman kasvini olen hankkinut v. 2001, jolloin se oli kiinnitettynä pienelle kaarnalevylle. Siinä oli vain kaksi parin
sentin versoa eikä se kukkinut ensimmäisenä vuonna. Se olisi tarvinnut lasikon, mutta kun minulla ei sellaista
ollut, siirsin kaarnalevyllä olevan kasvin levyineen päivineen kaarnamurskaa, grillihiiltä ja kevytsoraa täynnä
olevan ruukun päälle, ja sain sen pysymään paikallaan sukkahousuista revityllä kaistaleella. Juuret kasvoivat
vähitellen kaarnalevyltä ruukussa olevaan kasvualustaan. Seuraavana vuonna kasvoi kaksi uutta versomukulaa,
jotka olivat aikaisempia isompia ja kukkiakin jo ilmaantui. Viime aikoina kasvini on kasvattanut pari 10–15senttistä versomukulaa vuosittain, joihin sitten seuraavana vuonna on tullut melko runsas kukinta.
Tällä hetkellä D. parishiini kasvaa viherhuoneessa, jonka lämpötila on talvisin 10–18 ja kesällä 15–30 astetta.
Kukkiakseen kasvi ei kuitenkaan tarvitse kovin viileätä paikkaa talvella.
Lannoitan orkidealannoitteella kasvukaudella 1–2 viikon välein.
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