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Guaricyclia Plicaboa
Risteymä yli sadan vuoden takaa

Alkuperä
New Yorkissa syntynyt Theodore L. Mead pääsi 16vuotiaana äitinsä mukana Euroopan kiertomatkalle ja
Pariisin suurnäyttelyyn 1868. Suurimman vaikutuksen
häneen tekivät lasihuoneessa kasvaneet korkeat
kookospalmut. Valmistuttuaan rakennusinsinööriksi hän alkoi
keräillä erilaisia palmuja appelsiinifarmilleen Floridassa.
Niiden ohella tulivat myös muut eksoottiset kasvit:
amaryllikset, kriinumit, kirjolehdet ja orkideat.

Orkideoiden risteytyskokeilut Theodore Mead aloitti 1891.
Silloiset Cattleya bowringiana ja Epidendrum plicatum
pääsivät myös kokeiluun. Näiden risteymän hän rekisteröi
1900 nimellä Epicattleya Plicaboa. Meadin kuoltua 1936
hänen ystävänsä päättivät pelastaa kasvit ja lahjoitusvaroin
hankkivat käyttöönsä maatilan Winter Parkista. Paikka on
nykyään suosittu puutarha, Mead Garden, joka vietti
vastikään 70-vuotisjuhliaan. Se muodostaa vihreän
monipuolisen virkistyskeitaan keskelle asutusta, lampineen
ja jännittävine kasveineen sekä eläimineen.

Kummankin risteymävanhemman nimi on risteyttämisajankohdan jälkeen muuttunut. Meksikon, Guatemalan,
Belizen ja Hondurasin kosteissa metsissä litofyyttinä 200–900 metrin korkeudella kasvava Cattleya bowringiana
on nykyisin Guarianthe bowringiana. Epifyyttinä tai litofyyttinä Bahaman ja Kuuban lämpimissä ja kosteissa
metsissä kasvava ja 1847 löydetty Epidendrum plicatum on nykyisin Encyclia plicata. Näiden nimimuutosten
jälkeen risteymän nimi on Guaricyclia Plicaboa. Markkinoilla on joitakin toisistaan hieman poikkeavia kantoja,
meillä kevättalvella myynnissä oleva on saanut lisänimen 'Dancing Queen'.

Kuvaus
Guaricyclia Plicaboa on perinyt Guarianthe bowringianalta lähinnä vain kukan intensiivisen värin. Sen sijaan
kasvin kukintovarsi on pitkä kuten Encyclia plicatalla, samoin noin viiden sentin korkuiset kukat avautuvat
kukintovarteen säännöllisin välein. Kasvutapa on myös selkeästi Encyclia plicatan: niin varsimukulan muoto kuin
kaksi pitkää ja tanakkaa, miekkamaista lehteäkin.

Siinä missä Guarianthe bowringiana on syyskukkija, Encyclia plicata kukkii keväällä ja alkukesällä. Guaricyclia
Plicaboan kukinta alkaa helmikuun tienoilla. Kukat avautuvat vähitellen, joten kukinta-ajasta muodostuu pitkä,
parisen kuukautta. Kukissa on tunnistettavissa hiukan tervamainen tuoksu, varsikin auringon osuessa niihin.

Kasvatus
Guaricyclia Plicaboa on helppo orkidea ikkunalaudalle, jossa
se viihtyy pienessä ruukussa ja kohtuullisesti kasteltuna.
Lehdistä päätellen risteymä kestää hyvin valoa, mutta
kukkiakseen se ei kuitenkaan vaadi valoa yhtä paljon kuin
katleijat.

Guaricyclia Plicaboa on ohutjuurinen, joten sen kasvualusta
saa olla pienijakoista. Perinteinen kaarna-hiili-seos sopii sille
mainiosti. Mietoa ravinnetta voi antaa keskitalvea lukuun
ottamatta jokaisella kastelukerralla. Kesällä kasvua voi
vauhdittaa myös kanankakkarakeilla tai muilla luonnon
omilla ravinteilla.

Kumpikin vanhemmista edellyttää saavansa vuosiverson
valmistumisen jälkeen lyhyen lepotauon hieman vähemmän
kasteltuna, mutta valoisassa ja lämpimässä. Olettaisin
tämän säännön pätevän myös tämän viehättävän risteymän
suhteen.

Teksti Oili Pentinsaari, kuvat Oili Pentinsaari, Ari Matikka

