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50. vsk50. vsk
Kotiseutu
Meksiko, Guatemala, El Salvador ja Costa 
Rica, joissa laji kasvaa 1400–2700 m:n kor-
keudella epifyyttinä kausivihannissa kos-
teissa metsissä.

Kukinta-aika
Syys–marraskuu.

Varsimukulan tyveltä kasvava kukinto voi 
olla 1–8-kukkainen, ja kukat ovat suuria, 
parhaimmillaan halkaisijaltaan yli 15 cm.

Kasvatus
Tiikerikämmekkä vaatii valoisan kasvupai-
kan, mutta eteläikkunalla se on syytä suo-
jata kesällä keskipäivän kovimmalta paah-
teelta. Talvella kasvilla on lepoaika.

Tiikerikämmekkä ei ole minulla koskaan 
kukkinut ilman ehdottoman kuivaa lepo-
aikaa, jolloin en ole kastellut sitä lainkaan.

Olen kuullut, että monet kasvattajat an-
tavat säästeliäästi vettä myös lepoaikana, ja 
näkemieni kukkivien kasvien ja valokuvien 
perusteella he ovat saaneet kasvinsa kuk-
kimaan aivan yhtä lailla. Lepoaikana var-
simukulat eivät kuitenkaan saa pahasti na-
histua, joten kovin lämpimässä ja kuivassa 
kasvuympäristössä kasville on syytä antaa-
kin pieni vesitilkka aina silloin 
tällöin hengenpitimiksi.

Lepoaikana ihan-
teellisin lämpötila on 
5–15°C, mutta kasvi 
pärjää myös lämpi-
mämmässä. Jos kasvi 
on lepoaikana huo-
neenlämmössä, niin 
se kannattaa sijoittaa 
mahdollisimman kauas 
lämpöpatterista, mutta 
kuitenkin valoisaan 
paikkaan.

Teksti ja kuva VISA LIPPONEN

TIIKERIKÄMMEKKÄ
Rossioglossum grande (Lindl.) Garay & G.C.Kenn.
syn. Odontoglossum grande Lindl.

Keväällä aloitetaan varovainen kastelu, 
kun uusi verso lähtee kasvuun. Kun verso 
on kunnolla kasvussa, kasvia voi kastella 
huoletta. Minä lopetan kastelun syksyllä 
heti kukinnan jälkeen – tai jos kasvi ei sinä 
vuonna kuki, niin joskus loka–marraskuun 
vaihteessa – ja annan kasvin siirtyä lepoon.

Tiikerikämmekkä viihtyy mainiosti ke-
sän ulkona, jossa sen voi antaa olla hallan 
vaaraan asti. Ulkona kasvia 
ei kuitenkaan pidä laittaa 
suoraan aurinkoon, 
sillä se polttaa kas-
vin lehdet varmasti.

Sopiva kasvualusta
Ruukun pohjalle laitetaan salaojitukseksi 
kerros puuhiiltä, styroksia tai ruukunsirpa-
leita. Varsinaisena kasvualustana käytetään 
seosta, jossa on 1/2 männynkaarnaa, 1/4 
puuhiiltä ja 1/4 sammalta. Ahkeran kasteli-
jan kannattaa jättää sammal kasvualustasta 
pois. 

Kuvan kasvi on Jussi 
Gävertin kasvattama 
ja kuvattu 4.10.2004.
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