MAALISKUU

Vandachostylis Thai Skyn sukupuu ei paljasta,
miksi risteymästä on kehittynyt helppohoitoinen,
markettiasiakkaankin hoivissa kärsivällisesti vuodesta toiseen kukkiva, sopivan kokoinen ja ennen
kaikkea huikean kauniin värinen vanda.

Vandachostylis
Thai Sky
■

Thaimaalaisella Suphachadiwongin orkideatarhalla
risteytettiin Vandachostylis Charlotte Oestreicher ja V. Tham Yuen
Hae ja risteymä rekisteröitiin
1992. Kummankin vanhemman
sukupuu on hyvin monipolvinen. Rhynchostylis-suvusta
on vain yksi laji, R. coelestis.
Vandoista isoin perimä tulee
yllättäen Vanda sanderianalta
(entinen Euanthe sanderiana).
Muita vandoja ovat V. coerulea,
V. luzonica, V. curvifolia (ent. Ascocentrum curvifolium), V. tricolor ja V. dearei. Lisäksi yhdessä
polvessa on jokeri, jonka alkuperää ei tunneta.
Euroopan markkinoille pääsy
on yksiselitteisempi: hollantilainen ANCO on maanosamme
suurin vandojen markkinoija,
ja se on tehnyt vuosia yhteis-

työtä Suphachadiwongin tarhan
kanssa. Siksi V. Thai Sky on ollut myynnissä sekä marketeissa
että ihan nimilapullisena eräillä
orkideatarhoilla.

Kuvaus

Vandachostylis Thai Sky on keskikokoinen vandaristeymä. Sen
lehtien kärkien väli on 40–50
senttiä. Lehdet kasvavat erittäin
tiiviisti, joten korkeutta kasville
kertyy hitaasti. Lähes jokaiseen
lehtihankaan kehittyy kukintovarsi, joka on riittävän pitkä
tuomaan kauniit samettiset kukat hyvin esille. Kukintovarteen
säännöllisin välein avautuvat,
viitisen senttiä korkeat kukat
ovat sopivan väljästi, jotta kukinto näyttää tasapainoisen
kauniilta. Kukissa ei ole sanottavaa tuoksua. Juuretkaan eivät

ole ylettömän runsaat, mutta
kuitenkin rehevät.

Kasvatus

Tämäkin vanda kasvaa helpoiten kosteassa lasikossa, kohtuullisessa valossa. Sitä voi kasvattaa myös lisävalon alla ikkunalaudalla vaikkapa korkeassa
lasiruukussa. Pienijuurisen
yksilön juuret taipuvat haluttaessa tavanomaiseen ruukkuun
isokokoisten kaarnan- ja hiilenpalojen sekaan.
Oma kasvini on tullut vuosia sitten Schwerterin tarhalta
ja ollut siitä lähtien lasikossa,
jonka lämpö nousee valojen
lämmittämänä 28 asteeseen ja
laskee yöksi muutamalla asteella. Kosteus lasikossa on 60–70
prosenttia. Sumuttelen kasvit
pari kertaa viikossa, ja kerran

kuukaudessa vandani saavat
perusteellisemman kylvyn.
Kauniin kasvun ja rehevän
kukkimisen aikaansaamiseksi
miedon ravinteen säännöllinen käyttö on tarpeellista. Olen
huomannut, että mikäli vandojen juuria seisottaa vedessä
pitkiä aikoja kerrallaan, juuret
ajan oloon liestyvät ja kuolevat. Siten 10 minuuttia riittää
kasteluveteen lisätyn ravinteen
kulkeutumiseen kasviin.
Mikäli kesällä on pitkä lämpöjakso, jolloin lasikossa on
reilusti yli 30 astetta, risteymä
ei jaksa kukkia, vaan nuput
useimmiten putoavat pois.
Vandojen erilaisia kasvatustapoja on esitelty Orkidealehden
numerossa 5–6/2010.
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