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Kotiseutu
Paphiopedilum primulinum on kotoisin
Sumatran pohjoisosista, jossa laji kasvaa 5500 metrin korkeudella kalkkikallioilla
litofyyttinä.

Kukinta-aika
Paphiopedilum primulinum voi kukkia mihin
vuodenaikaan tahansa, mutta yleensä
kukinta alkaa keväällä tai kesällä. Kasvia on
myynnissä Suomessa kukkivana kuitenkin
tavallisesti vain talvella. Kukinto on
monikukkainen ja tavallisesti kukkia on auki
vain yksi kerrallaan. Kukinnon latvassa
olevat nuput kasvavat ja kehittyvät kukiksi
yksitellen sitä mukaa kun vanha kukka
varisee pois. Periaatteessa tällainen
kukkavana voi säilyä ja kukkia kasvissa
kokonaisen vuoden. Kuten useimmilla muilla
Paphiopedilumeilla, niin lajin kukinnan
laukaisee yö- ja päivälämpötilojen vaihtelu.
Kun yöllä on viitisen astetta viileämpää kuin
päivällä, niin sitä varmemmin P. primulinum
kukkii.

Hoito-ohjeet
Laji vaatii kunnollista kastelua läpi vuoden ja
kasvualusta saa kuivahtaa vain aavistuksen
verran kastelujen välillä. Jos kasvi ei talven pimeimpinä kuukausina ole aktiivisessa kasvussa tai kuki, niin silloin
kasteluyrytmiä voi harventaa. Kasvualustaa ei kuitenkaan silloinkaan saa päästää aivan rutikuivaksi.
Sopiva kasvupaikka on lämmin, puolivarjoinen paikka, jossa kasvi ei saa suoraa auringonpaistetta. Laji on yksi
helppohoitoisimmista Paphiopedilumien luonnonlajeista ja viihtyy hyvin tavallisella ikkunalaudalla normaalissa
huoneenlämmössä läpi vuoden.
Älä koskaan kastele lehtien keskellä olevaan lehtiruusukkeeseen, sillä sinne seisomaan jäänyt vesi voi
mädännyttää koko kasvin. Liikakastelun välttämiseksi kaada aluslautaselle valunut ylimääräinen ja
kasvualustaan imeytymätön vesi pois jonkin ajan kuluttua kastelusta.

Lisäys
Viihtyessään Paphiopedilum primulinum lisääntyy sivuversoista. Kun versot ovat täysikasvuisia, ne voi irrottaa
emokasvista uudelleenistutuksen yhteydessä varovasti terävällä veitsellä leikkaamalla. Turhaa jakamista
kannattaa kuitenkin välttää.

Sopiva kasvualusta
Laita ruukun pohjalle kunnollinen salaojitus, joka voi olla 1/3 ruukun syvyydestä. Täytä loppu seoksella, jossa on
puolet halkaisijaltaan 10-15 mm:n kokoista männyn kaarnaa, neljännes turvetta tai silputtua sammalta ja
neljännes puuhiiltä, ja lisää seokseen ripaus dolomiittikalkkia.
Huomaa, että laji vaatii kastelua läpi vuoden. Jatkuvasti kostea kasvualusta lahoaa suhteellisen nopeasti ja
muuttuu kasville liian tiiviiksi, joten uudelleenistutus on syytä tehdä vuoden-parin välein.

