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Dendrobium farmeriTeksti FILIPPA BREDENBERG & 
OILI PENTINSAARI 
Kuva STEFAN SPECKMANN

■Dendrobium farmeri on kotoisin laa-
jalta alueelta, joka ulottuu Himalajan 

itärinteiltä Malesian niemimaalle. Laji kas-
vaa 300–1000 metrin korkeudella, usein jo-
kien rantapuiden oksilla. Alueella vallitseva 
monsuuni-ilmasto kertoo jo sen, ettei tämä 
puikkokämmekkä kovin hyvin menesty 
ikkunalaudoillamme. Se onkin kuulunut 
perinteisesti kasvitieteellisten puutarhojen 
ihailtuihin vakikukkijoihin.

Lähisukulaisia ovat D. thyrsiflorum ja D. 
densiflorum. Hyvänä tuntomerkkinä ovat D. 
farmerin nelisärmäiset versot sekä sirous: 
verso noin 30 cm, pitkäikäisiä lehtiä on 2–4, 
joiden pituus 8–15 cm. Kukan koko 3–5 cm.

D. farmerilla on useita värimuotoja: au-
ringonkeltaista keskustaa kehystävät kehä-
lehdet voivat olla liilanpunaisia tai valkoisia. 
Nykyisen luokittelun mukaan värimuotoja 
ei kuitenkaan enää erotella variaatioiksi.

    Toimme tämän puikkokämmekän 
kolme vuotta sitten Kargelta. Ensimmäi-
sen talvensa se vietti valoisalla keittiön 
ikkunalla. Pidin sitä vähän kuivempana, 
mutta muutoin se oli aika tasaisissa olois-
sa. Juhannukseksi vein kasvin ulos. Se oli 
rehevä ja kaunis viherkasvi, eikä kukkinut.

Sitten hankin suuren lasikon, jonka 
sisälle saamiseksi piti ovenpieletkin irrot-
taa. Lasikko varusteltiin mahdollisimman 
hyvin ja Farmerikin pääsi sinne talveksi. 
Se nautti ilmiselvästi kunnon valoista ja 
suuremmasta ilmankosteudesta. Pelkäsin 
sen saavan ajoittain ryöpsähtävän usvan 
vuoksi pilkkuja, mutta eihän niitä tullut. 
Ravinteita annoin maaliskuusta juhannuk-
seen, enimmäkseen Schwerterin neste-
mäistä ja ulkoilun alkaessa Rain Mixiä 
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jauheesta. Talvella se on satunnaisesti 
saanut merilevää. Yritin taas pitää talven 
kuivempana ja kun seuraava juhannus 
koitti, niin Farmeri pääsi ulos. Se kasvoi 
erittäin hyvin ja kolme kukkaterttuakin 
tuli.

Samaa hoitoa jatkoin viime talven ja 
aika pian patiolle pääsyn jälkeen ihmette-
lin taas sen kukkanystyjen pullistumista. 
Nopeasti ne venyivätkin ja 15.8. avautui 
kuusi upeaa kukkaterttua! Ne avautuivat 
niin samanaikaisesti, että melkein harmit-
ti, sillä kukinta on kovin lyhyt. Upeutta 
kesti kuitenkin kokonaiset 14 päivää. 
Tuoksua emme havainneet.

Nyt annan Farmerin huilata ja vasta 
kun yöt viilenevät se pääsee takaisin 
lasikkoon.”
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