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Ennen diplomaatin uraansa tanskalainen Gunnar Seidenfaden (1908–2001) opiskeli kasvitiedettä, ja
pitkäaikaisesta asemamaastaan Thaimaasta käsin hän tutki paljon Kaakkois-Aasian kasveja, varsinkin orkideoita.
Hänen mukaansa on nimetty useita orkideasukuja ja -lajeja. Yksi näistä on Seidenfadenia mitrata. Alun perin
Reichenbachin v. 1864 nimeämä Aerides mitratum siirtyi Leslie A. Garayn toimesta Aerides-suvusta
Seidenfadenia-sukuun, jossa laji on sukunsa ainoa edustaja.

Kuvaus
Seidenfadenia mitrata kasvaa epifyyttinä entisen Burman eli
nykyisen Myanmarin monsuuni-ilmaston metsissä 100–800
metrin korkeudella.
Kasvin tummanvihreät, kovat lehdet ovat jopa 60 cm:n
pituiset ja läpimitaltaan alle 0,5 cm. Ne ovat yläpuolelta
uurteiset ja kaartuvat kauniisti alaspäin. Juurten kasvu on
runsasta, ja kasvissa saattaa olla enemmän juuria kuin
lehtiä.
Haaroittumaton kukkavarsi on pysty, ja se voi kasvaa 25
cm:n pituiseksi. Tuoksuvia kukkia on siinä kymmeniä. Kukan
läpimitta on 12–20 mm. Sepalit ja petalit ovat valkoiset,
joskin niissä saattaa olla purppuranpunaisia pilkkuja. Huuli
on voimakkaan magentanpunainen, ja kukan kannus on
lyhyt, 4–5 mm.

Kasvatus
Ulla Pulkki kertoo kasvistaan seuraavasti:
”Ostin Seidenfadeniani Hampurin orkideatapahtumasta
syyskuussa 2007 Orchid Palacen osastolta. Ensimmäisenä
vuonna siihen kasvoi yksi kukkavarsi, jonka kukat avautuivat
kesäkuussa. Tänä vuonna kukkavarsia oli kolme, ja kukinta
oli todella upeaa.
Asun vanhassa vetoisessa puutalossa, ja Seidenfadeniani
on harvassa korissaan valoisalla kaakkoisikkunalla. Pimeänä vuodenaikana sitä valaisee oma
energiansäästölamppu (Osram Duluxstar 17 W).
Koska kasvi on kotoisin monsuunialueelta, kastelen sitä keväästä syksyyn reippaasti: se saa olla vesiastiassa
päivittäin puolesta tunnista kolmeen tuntiin. Upotusveteen laitan tällöin myös merileväuutetta. Päivälämpötila
kesällä on noin +22 – 26°C. Öisin pidän ikkunaa auki, jolloin lämpötila laskee noin +16°C:seen. Ulos vien kasvin
vain, kun yöt ovat todella lämpöiset, rajana olen pitänyt +14°C:tta.
Talvella kastelu on vähäisempää, ja joululomalla saattaa olla jopa viiden vuorokauden tauko. Lämpötila on
päivällä +18–20°C, ja putoaa öisin jopa +15°C:seen.

Lähde
Isobyl la Croix: The New Encyclopedia of Orchids, Timber Press 2008

