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itä tapahtuu, kun viileä vanda
ja samuraiden vihreä jalokivi
kohtaavat toisensa??
Tätä mietti havaijilainen
orkideankasvattaja Hajime Ono risteyttäessään Vanda coerulean, yhden kookkaimmista vandoista, ja pienikokoisen Neofinetia
falcatan. Tulos ylitti kaikki odotukset, ja
syntynyt viehättävä risteymä merkittiin rekisteriin nimellä Vandofinetia Pat Arcari.
Vanda coerulea kasvaa Himalajan alarinteillä Intian koillisosassa, Myanmarin pohjois- ja Thaimaan kaakkoisosassa sekä Kiinan Yunnanin maakunnassa pienissä, lehtensä pudottavissa puissa 800–1000 metrin
korkeudella merenpinnasta. Se voi kasvaa
jopa 1,5 metrin korkuiseksi mutta kukkii jo
alle 30 sentin mittaisena. Kukintovarsi on
Neofinetia falcata MH

Viileä vanda & vihreä jade

40–75 sentin pituinen, kymmensenttisiä
kukkia siinä on 10–15. (OL 5-6/2010)
Neofinetia falcata löydettiin 1700-luvulla
Etelä-Japanista, mutta lajin kasvupaikkoja
on myös Koreassa ja Kiinassa. Laji kasvaa
lehtensä pudottavien pensaiden oksistoissa ja joskus litofyyttinä kivien päällä. Sen
lehdet ovat kaarevat, kapeat ja sirot, vain
noin kymmensenttiset. Muutaman sentin
pituiseen kukintovarteen tulee 3–7 useimmiten valkoista kukkaa, joissa on 4–5 sentin
mittainen kannus. (OL 2/2010)

Kuvaus
Vandofinetia Pat Arcarin lehdet ovat 10–15
sentin mittaiset, kovat ja tumman vihreät.
Hyvin viihtyessään risteymä kasvattaa tyviversoja, joten siitä muodostuu ajan oloon
tuuhea.
Viisisenttiset kukat muistuttavat taaksepäin kiertyvine kehälehtineen enemmän
Neofinetia falcataa, mutta ovat reilusti suuremmat. Sen sijaan kukkien sininen sävy on
Vanda coerulealta perittyä, mutta pohjan
verkkokuviointi puuttuu kokonaan. Kukissa on mieto tuoksu.

tyviversot tekevät siitä jo runsaan.
Irmeli laittoi kasvin lasikkoon loisteputkivalaisimen lähelle. Lasikon lämpötila on
päivisin 24–26 °C ja laskee yöksi valaisinten
sammuttua parinkymmenen asteen tienoille. Ilmankosteus on 60–80 %. Kerran viikossa Irmeli upottaa kasvin lämpöiseen veteen,
jossa on hiukan ravinnetta mukana. Kastelujen välillä hän suihkuttaa kasvin juuriston
muutaman kerran suihkupullolla. Kesän
lämpöjaksot kasvi on viettänyt suojaisella
pihalla valossa, mutta suoralta auringonpaisteelta suojattuna.
Kukinta-aika on pitkä, sillä sivuversojen
kukat avautuvat hieman eri aikoina.
Teksti OILI PENTINSAARI
Kuvat MATTI HULKKONEN,
PEKKA PAANANEN, OILI PENTINSAARI

Kasvatus

Espoolaisen Irmeli Heinäsen Vandofinetia
Par Arcari tuli vuoden 2009 yhteistilauksessa Schwerterin tarhalta palikalle istutettuna,
noin kymmensenttisenä kasvina. Samalla
palikalla se kasvaa edelleenkin, mutta useat
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