KUUKAUDEN ORKIDEA

HEINÄKUU

■

Kun japanilainen Jiro Yamamoto aloitti 1952
puikkokämmeköiden kaupallisen risteyttämisen, hän valitsi kantavanhemmaksi monimuotoisen
Dendrobium nobilen. Risteymiä on tähän mennessä
tuotettu yli 4000, niistä useita satoja on rekisteröity.
Yamamoton nobilet ovat valloittaneet koko maailman: tuotekehitys tapahtuu Japanissa, solukkolisäys
Thaimaan Chian Maissa, kasvatus Havaijilla, myynti
Hollannissa. Risteymät seuraavat muodin vaihteluja,
nyt tulossa ovat mahdollisimman pyöreät kukat. Esittelykuvissa kasvit ovat peittyneet säännöllisiin kukkariveihin, varsia ei näy, muutama lehti voi pilkistää
kukkien välistä. Pienellä punaisella tekstillä on tosin
huomautus, että kuvissa näkyvien kasvien ruukkuun
on saatettu istuttaa 3–4 kasvia. Puikkokämmekät haluavatkin asua ahtaasti pienissä ruukuissa.
Yhdistyksessämme harrastajien välillä jo vuosia
seilannut risteymä on todennäköisesti 1982 rekisteröity Dendrobium Sailor Boy (D. Fortune × D. Beautiful Egg). Sen sukupuun puolikas on D. nobile, toisen puolen jakavat D. heterocarpum, D. findlayanum
ja D. signatum, jotka ovat hyvin usein muutenkin
mukana eri risteymissä. Pienen vivahteensa antavat
lisäksi D. linawianum, D. pendulum ja D. moniliforme.

IHAILTAVAN SITKEÄ

puikkokämmekkäristeymä
Oma kasvini

Ensimmäisen seilorini sain tuoreena harrastajana 2000-luvun alussa. Se kukki 2005 ja oli hienoinen
pettymys, sillä kukat olivat tiheinä
ryppäinä, eikä yksittäisellä kukalla
ollut tilaa avautua kunnolla. Niinpä
seuraavana kesänä ulos viety puikkokämmekkä ikään kuin unohtui
syksyllä ulos.
Toinen seilori tuli taloon kutsumatta. Jokunen vuosi sitten kevään
basaarissa Mariliina Perkko tuikkasi käteeni nipun sormenmittaisia
puikkokämmekän keikejä sanoen,
ettei halunnut viedä niitä takaisin
kotiin, otapa nämä. Kiltisti panin
ne purkkiin, samaan, jossa ne ovat
edelleen. Viime keväänä odotin jo
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kiinnostuneena, minkälainen kukka nupusta avautuisi. Tuttu seilorihan se siinä, itse asiassa ihan kaunis.
Kukat ovat leveydeltään kymmensenttisiä, ne myös kestävät pitkään.
Yksityiskohtaiset kasvatusohjeet
löytyvät sivustolta yamamotodendrobiums.com. Siellä sanotaan
myös, että syksyllä vuosikasvun
valmistuttua puikkokämmeköitä ei
tarvitse kiirehtiä viemään kasvihuoneeseen kuten katleijoita. ”Jätä ne
ulos viileään ja ne kukkivat paljon
paremmin.”
Dendrobium nobile on esitelty
kuukauden orkideana lokakuu 2008,
löytyy omilta nettisivuiltamme.
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