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Paphiopedilum Leeanum on ensimmäisen
sukupolven risteymä. Sen kantavanhemmat
ovat Paphiopedilum insigne ja P.
spicerianum. Risteymän rekisteröi Sir Trevor
Lawrence vuonna 1884.

Kukinta-aika

Kantavanhempiensa tapaan myös
Paphiopedilum Leeanum kukkii talven
pimeimpinä kuukausina, tavallisesti joulu-
helmikuussa. Silloin kasvin voi löytää myös
Suomen kukkakaupoista. Koska kasvi on
risteymäalkuperää, niin sen kukkien koko,
muoto ja väritys vaihtelevat. Kukan
väritykseen vaikuttaa oleellisesti se, minkä
värisistä yksilöistä se on risteytetty, ja
kokoon ja muotoon se, kummin päin risteytys
on tehty, eli kumpi vanhemmista on toiminut
emi- ja kumpi hedekasvina. P. Leeanumille
on kuitenkin ominaista kukan purjeessa
oleva tavallisesti pisteistä muodostuva
punainen keskijuova, joka on perua toiselta
kantavanhemmalta, P. spicerianumilta

Hoito-ohjeet

Paphiopedilum Leeanum on suhteellisen
helppo orkidea. Se kasvaa vuoden ympäri
ilman varsinaista lepoaikaa. Kasvia voi
kasvattaa normaalissa huoneenlämmössä, mutta paremmin se viihtyy, jos lämpötila on talvella päivisin 15-18°C:n
tienoilla, ja yöllä muutaman asteen viileämpi. Kukinnan kannalta kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että yöllä on
viileämpää kuin päivällä. Paphiopedilum Leeanum viihtyy parhaiten valoisassa paikassa. Kasvi ei kuitenkaan,
talvea lukuun ottamatta, kestä juurikaan suoraa auringon paistetta. 
Kasvi viihtyy mainiosti kesän ulkona auringolta suojatussa paikassa. Kun sen annetaan olla ulkona syksyyn
saakka, hoituu kukinnan kannalta välttämätön yö- ja päivälämpötilan välinen ero itsestään. Sisälle kasvia ei
tarvitse tuoda ennen kuin on olemassa hallan vaara.
Kasvualustan pitää olla aina lievästi kostea, muttei koskaan märkä. Kasvi kuuluu siihen ryhmään orkideoita,
jonka kastelun tarve on helppo päätellä sormella. Tee kasvualustaan varovasti kolmen, neljän sentin syvyinen
sormen mentävä reikä. Jos kasvualusta sormen ympärillä tuntuu kuivalta niin kastele, jos kostealta, niin älä
kastele. Lannoittaa voit läpi vuoden parin viikon välein tavallisella huonekasveille tarkoitetulla nestemäisellä
lannoitteella. Käytä kuitenkin lannoitteen annosteluvahvuutena keväästä syksyyn vain 1/2 siitä, mitä purkin
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kyljessä neuvotaan, talvella riittää 1/4 vahvuudesta.

Uudelleenistutus

Paphiopedilum Leeanum viihtyy parhaiten kokoonsa nähden ahtaassa ruukussa. Pienessä ruukussa myös
liikakastelun vaara on kaikkein pienin. Uudelleen istuttamiseen ei ole tarvetta elleivät uudet versot kasva ruukun
reunaan kiinni tai vanha kasvualusta ole lahonnut liian tiiviiksi. Istutettaessa kasvin juuret pitää pestä suihkun
avulla mahdollisimman tarkkaan puhtaaksi vanhasta kasvualustasta.

Sopiva kasvualusta

Ruukun pohjalle kannattaa laittaa kunnollinen salaojitus, joka on noin 1/4 ruukun syvyydestä. Loppu täytetään
seoksella, jossa on esim. noin 1/2 karkeaa männyn kaarnaa, 1/4 turvetta ja 1/4 leca-soraa tai styrox-rouhetta.
Myös kukkakaupoista saatavaa valmista orkideamultaa voi käyttää, mutta sen ilmavuutta kannattaa parantaa
lisäämällä sekaan joko kevytsoraa tai styroxia.

Lisäys

Voit halutessasi jakaa kookkaaksi kasvaneen kasvin uudelleenistutuksen yhteydessä. Jokaisessa jakopalassa
pitäisi kuitenkin olla vähintään kaksi, mieluiten kolme versoa, joista yksi on hyvässä kasvussa oleva, vielä
kukkimaton verso.
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