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Vanda Kasem's Delight x Robert's Delight
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Alkuperä
Vandojen luontainen kasvualue ulottuu EtuIntian eteläosista Etelä-Kiinaan ja Taiwanille
sekä edelleen Indonesian ja Filippiinien
kautta Länsi-Melanesiaan ja Australian
pohjoisosiin. Useimmat Vanda-lajit kasvavat
korkealla trooppisen sademetsän puiden
oksistoilla, missä ne saavat paljon valoa ja
varastoivat kosteutta lehtiinsä ja pitkiin
roikkuviin juuriinsa. Niiden kasvutapa on
monopodiaalinen eli sama kärkisilmu jatkaa
pituuskasvua vuodesta toiseen.
Vandoja on risteytetty sekä keskenään että
lähisukuihin kuuluvien lajien kanssa. Niinpä
markkinoilla on valtaisa valikoima upeasti
kukkivia hybridejä.
Kasem's Delight -hybridin vanhempina ovat
Vandat Sun Tan ja Thospol. Robert's Delight -hybridin vanhempina ovat Vandat Kasem's Delight ja Madame
Rattana. Sekä Kasem's Delight että Robert's Delight kuuluvat suurikukkaisten, voimakkaanväristen hybridien
valioihin, joita on käytetty runsaasti jalostuksessa.

Kuvaus
Tämä hybridi on aika pienikokoinen, mutta sen lähes pyöreät kukat ovat suuret, läpimitaltaan n. 10 cm.
Voimakkaan karmiinin punaisia, lähes tuoksuttomia kukkia on lyhyehkössä kukkavarressa 6-8, ja ne kestävät
kuukauden verran. Kasvilla ei ole varsinaista lepoaikaa ja yleisimmin se kukkii keväällä ja kesällä.

Kasvatus
Vandojen kasvattaminen ikkunalaudalla on hiukan hankalaa, sillä laji on tottunut suureen ilmankosteuteen ja
suhteellisen tasaiseen lämpöön. Sille voidaan kuitenkin rakentaa sopiva pienilmasto. Eräs tapa on laittaa juuret
koriin, jossa on esim. isoja hiilenpaloja tai kaarnanpaloja. Pääasia on, että juuret pysyvät kosteina, eivät märkinä,
ja että ne kuivahtavat nopeasti.
Kasvini on yhdistyksen yhteistilauksesta Akernelta v. 2003. Koska halusin sen olohuoneen ikkunalaudalle, päätin
kokeilla sisustuksellista lasiastiaa. Kasvi on muovikehikon lävitse laitettujen pienten tukikeppien varassa
lasiastian suulla. Kukkien avautuessa jouduin laittamaan kehikkoon vastapainoksi kiviä, sillä toispuoleinen
kukkaterttu oli painava.
Upotan kasvin viikoittain lämpimään veteen, jossa on hieman orkidealannoitetta. Lasiastian pohjalla on muutama
iso hiilenpala. Jätän hiukan vettä astian pohjalle, ja osa juurista ulottuu hiilten päälle. Pelkässä vedessä olleet
juuret mätänivät helposti, mutta hiilipalojen lisäämisen jälkeen kaikki juuret ovat hyvässä kasvussa. Juuria on
hyvä sumuttaa päivittäin. Vandat tarvitsevat paljon valoa, mutta eivät suoraa auringonpaahdetta.

