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Alkuperä
Paphiopedilum sukhakulii kasvaa suppealla alueella
Koillis-Thaimaassa, mistä se löydettiin Phu Luang
vuoren ylängöltä 1000 m:n korkeudelta vuonna 1964
kerättäessä Paphiopedilum callosumeja. Nimensä
se sai kasvattajatarhan omistajan P. Sukhakulin
mukaan vuotta myöhemmin.
P. sukhakulii kasvaa tyypillisesti joenvarsitörmien
hiekkaisessa savimaassa.

Kuvaus
P. sukhakuliin lehdet ovat valko-vihreän kirjavat.
Versossa voi olla jopa 8 lehteä. Niiden pituus on 13
cm:stä jopa 25 cm:iin ja leveys noin 5 cm.
Tavallisesti yksikukkainen kukintovarsi on noin 25 cm
korkea, mahdollisesti korkeampikin.
Kukan purje on pohjaväriltään vihreänkellertävä, ja
siinä on lukuisia vihreitä raitoja. Purjeen koko
vaihtelee eri kasviyksilöillä; keskimäärin se on 4 cm
pitkä ja 3 cm leveä. Lähes vaakasuorassa olevat
omenanvihreät petalit ovat 5–6 cm pitkät ja 1,5–2 cm leveät. Petaleissa on taajaan punaruskeita, suhteellisen
kookkaita pilkkuja, ja petalien reunoissa on pieniä karvoja. Huuli on 5 cm pitkä ja 2,5 cm leveä. Sen pohjaväri on
vihertävä, mutta edestä se on kuparin tai lähinnä mahonginruskea ja siinä on tummemmanruskeaa suonitusta.
Huulen väri vaihtelee punaruskeasta harmaanruskeaan. Kukinta-aika on tavallisesti syksy, mutta hyvin viihtyvä
kasvi voi kukkia toisen kerran myös keväällä.

Kasvatus
Paphiopedilum sukhakulii pitää muiden venuksenkenkien tapaan korkeasta ilmankosteudesta. Kasvi on altis
sieni-infektioille, mikäli kosteus joudutaan antamaan vesisumutuksena kasvin päälle. Se ei välttämättä tarvitse
kuitenkaan lasikkoa hyvin kasvaakseen, vaan näyttää viihtyvän hyvin tavallisella ikkunalaudalla.
Kesällä kasvulämpötila saisi olla +28 asteen vaiheilla, ja yölämpötilan tulisi pudota +15–18 asteeseen. Talvella
normaali huoneenlämpötila on riittävä, mutta yölämpöä tulisi yrittää alentaa edes muutaman asteen verran.
P. sukhakulii tarvitsee kohtalaisesti valoa (21 000-27 000 luksia), mutta se kasvaa ja kukkii hyvin vähemmälläkin
valolla.
Nykyään markkinoilla on runsaasti risteymiä, joissa on käytetty tätä näyttäväkukkaista ja suhteellisen
helppohoitoista venuksenkenkää. Näistä tunnetuimpia ovat mm. P. Papa Rohl ( P. sukhakulii x P. fairrieanum), P.
Supersuk (P. sukhakulii x P. William Mathews), P. Macabre (P. sukhakulii x P. Voodoo Magic), P. Raisin Pie.
Vihreä-valkoisten hybridien esivanhempina on käytetty P. sukhakuliin muotoja aureum tai album, ja näin on saatu

mm. hybridit Luna Moth, Key Lime ja Mandarin Dragon.

