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Leptotes bicolor Lindl. 1833
Leptotes unicolor Barb. Rodr. 1877
©Teksti ja kuvat Peter Green
Leptotes-sukuun kuuluu vain muutama pieni epifyyttiorkidea (Leptotes = kreikkaa, suloinen, herkkä). Ne
kasvavat Brasilian, Paraguayn ja Argentiinan subtrooppisissa sademetsissä ja rannikkovuorilla 500–900 metrin
korkeudella. Suvun kuvasi John Lindley vuonna 1833.
Suvun lajeista kasvatetaan useimmiten kahta: L. bicolor ja L. unicolor.

Leptotes bicolor
Tämän Brasiliasta kotoisin olevan pienikokoisen epifyyttiorkidean pyöreät, puikkomaiset läpimitaltaan alle 1senttiset lehdet ovat noin 5–13 cm:n pituiset. Kukka on kasvin kokoon nähden suuri, 4–8 cm leveä, sepalit ja
petalit ovat valkeat tai vihertävän valkeat, huuli on purppuranpunainen, vaaleampi reunoiltaan ja nielusta
tummempi. Kukat tuoksuvat öisin ja aamuisin. L. bicolorin siemenkotia on aiemmin käytetty vaniljan tapaan
jäätelön ja sorbettien maustamiseen.

Leptotes unicolor
L. unicolor on kotoisin Brasiliasta ja Argentiinasta. Sen
puikkomaiset, vettä varastoivat lehdet ovat noin 4 cm:n
pituiset. Vaaleanpunaisten, miltei valkoisten, riippuvien
kukkien halkaisija on noin 2–2,5 cm, vaikka ne eivät
kokonaan avaudukaan. Tuoksuvat.
Kukinta-aika on myöhäissyksyllä tai talvella. Kukinnan
jälkeen on lyhyt lepokausi.

Kasvatus
Leptotes bicolorin hankin v. 2004 Kenntnerin
yhteistilauksesta. Kasvi oli täysikokoinen tullessaan: lehdet
10–15 cm:n pituiset, täysin pyöreät. Se kasvaa kaarnalla,
jossa sillä on kylkiäisenä ainakin yhtä suuri Tillandsia. L.
bicolor avasi ensimmäiset kukkansa heinäkuun loppupuolella
viime kesänä. Noin 4 cm leveää, alaspäin riippuvaa kukkaa
pitää ihailla alhaalta päin. Kukka kestää nelisen viikkoa.
Leptotes unicolor tuli v. 2005 Currlinin yhteistilauksesta
kaarnanpalalle istutettuna. Tämä yksilö oli aika pieni L.
bicoloriin verrattuna: lehdet olivat vain 5-senttiset, pyöreät.
Kasvi oli kuitenkin kukkimiskokoinen, sillä kahteen
kukkavanaan kehittyi kumpaankin kaksi kukkaa. Ne kestivät
kolmisen viikkoa.

Molemmat Leptotekset kasvavat kaapissa, johon kesällä pääsee vähän hajavaloa parvekkeen ovesta.
Parvekkeen oven avulla saan järjestettyä päivä- ja yölämpötilojen eroksi noin 5–7 astetta. Kesällä päivällä voi olla
27°C ja talvella yöllä 17°C. Kastelen iltaisin järvivedellä niin että kasvit ovat kuin luonnossa: märkää yöllä ja
kuivempaa päivällä.
L. unicolor avasi tammikuun puolivälissä tänä vuonna yhden kukan lisää.
Näistä kahdesta L. bicolor on ehdottomasti se näyttävämpi.

