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Dendrobium primulinum
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(syn. Dendrobium nobile var. Pallidiflora Hook.f.)
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Alkuperä

Dendrobium primulinum on kotoisin alueelta, joka
ulottuu Himalajan vuoriston juurelta Luoteis-Intiasta
Nepaliin, Myanmariin (Burma), Thaimaahan,
Vietnamiin ja Etelä-Kiinaan. Lajia esiintyy 300–1600
metrin korkeudella merenpinnan tasosta
lehtipuumetsissä, missä on selkeä lämpötilan ja
kosteuden kausivaihtelu.

Kuvaus

D. primulinumin pseudobulbit ovat pystyt tai riippuvat
ja voivat kasvaa jopa puolimetrisiksi, mutta ovat
yleensä vähän lyhyempiä. Lehdet ovat 8–10 cm
pitkiä, ja niitä on vuoroittain lähes koko
pseudobulbissa tyvestä latvaan. Kukinnot ilmestyvät
lehtensä varistaneen verson nivelkohtiin; kussakin
kukinnossa on 1–2 kukkaa. Tuoksuvat kukat ovat
läpimitaltaan 4–8 cm ja kestävät noin 2 viikkoa.
Petalien ja sepalien väri vaihtelee
vaaleanpunaisesta ja purppurasta valkoiseen ja ison
huulen väri kerman värisestä keltaiseen. Toisinaan
huulessa on pinkin värisiä suonimaisia viiruja, jotka
suuntautuvat huulen keskustaa kohti. Kasvi kukkii
keväällä lehdettömistä versoista, jotka voivat olla
koko pituudeltaan kukkien peitossa. Suuri osa
lehdistä saattaa pudota ennen kevättä, mutta se kuuluu asiaan.

Hoito-ohje

Laji viihtyy lämpimässä (18 asteesta ylöspäin) tai lauhkeassa (yöllä 15–18) ilmastossa. Minulla D. primulinum
kasvaa yleensä viherhuoneessa, jossa talvella on 10–18 astetta, ja kesällä 15–30. Kasvi on kuitenkin kukkinut
myös lämpimämmässä paikassa. Kuiva kausi on ilmeisesti oleellisin asia kukkimisen onnistumiselle. Kesällä
voimakas valo, lämpö, kosteus ja runsas kastelu takaavat rehevän kasvun. Uusia versoja kasvaa tavallisesti
useita kesän aikana. Lannoitan 1–2 viikon välein. Talvella on selkeä 3–4 kuukauden kuiva kausi, jolloin ei
myöskään lannoiteta. Kuiva kausi ei tarkoita kuitenkaan täydellistä kuivuutta, vaan kasvualustan annetaan kuivua
kunnolla kastelujen välillä. Runsas valo ja hyvä ilmanvaihto ovat eduksi talvellakin. Kosteissa olosuhteissa, esim.
kasvikaapissa, kasvin voi istuttaa puulevylle tai rimakoriin, jossa versot voivat vapaasti riippua alaspäin.
Asuinhuoneolosuhteissa sopiva sijoituspaikka on amppeliruukku.
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Kasvualusta

D. primulinumini kasvaa ruukussa, jossa kasvualusta on melko karkeaa, jotta se talvella kuivaisi riittävän hyvin
kastelukertojen välillä. Seoksessa on karkeaa kaarnaa, kevytsoraa ja grillihiiltä.
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