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ORKIDÉUTSTÄLLNING I HELSINGFORS
Finlands Orkidéförenings orkidéutställning kan ses i sin fulla blomsterprakt den 13-15 oktober
2017 i Ruohis, i Gräsvikens köpcentrums andra våning. Trafikförbindelserna till den moderna
utställningslokalen är bra, här kan man tillbringa en dag bland exotiska orkidéer, världens
vackraste och märkligaste växter.
I utställningen deltar tre orkidéodlare från Tyskland: Currlin Orchideen, Orchideengarten Karge
samt Asendorfer Orchideen, som gästar Finland första gången. Alla har egna praktfulla
utställningshelheter och försäljningspunkter. Härifrån samt från föreningens basarbord kan man
köpa hem nya intressanta orkidéer. Orkidéföreningens medlemmar ger köp- och skötselråd av
olika arter.
Under veckoslutet hålls följande föreläsningar:
”Miltä orkideat näyttävät tiedemiehen ja tutkimusmatkailijan silmin?”, Jouko Rikkinen, professor
i botanik,
”Kotimaamme luonnon orkideat”, Jouni Seppänen, mästarflorist
”Kymbidiorkideat”, Oili Pentinsaari och Kristiina Hämäläinen, föreningsmedlemmar
Orkidéer – växtrikets egenarter
Förtrollande väldoftande eller t.o.m. obehagligt stinkande, färggranna skönheter som fräckt lurar
pollinerare – sådana är orkidéerna. Deras blommor kan påminna om t.ex. honhumlor eller
långbenta spindlar. Bl.a. har flera Bulbophyllum-arter blomdelar som påminner om tänder, som
för en stund griper tag i, liksom en musfälla, den inget ont anande insekten under pollineringen.
Varje orkidéarts blommor har formats speciellt för att locka passliga pollinerare för den arten. Det
finns c. 25 000 olika orkidéarter samt över 155 000 korsningar. Flera natursorter och korsningar
kan lätt odlas på ett fönsterbräde, medan de mest utmanande fordrar för dem speciella ljus-, fuktoch värmeförhållanden.
Finlands Orkidéförening
Den i dag 56-åriga orkidéföreningen sammanför orkidéintresserade och sprider information om
såväl tropiska som finska orkidéarter. Medlemsantalet är c. 700. Föreningen håller månadsmöten
i Helsingfors med olika teman, arrangerar orkidéresor och gör årligen en gemensam
orkidébeställning från utlandet. Sex underavdelningar till föreningen verkar i landet. Föreningens
medlemstidning Orkidealehti fyller i år 50 år. Den har ett mångsidigt innehåll om olika
orkidéarter runt om i världen och Finland, beskriver den omgivning arterna växer i och ger
amatörodlarna odlingsråd.
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