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MUSTA ORKIDEA
ONKIN RISTEYMÄ
Coelogyne Burfordiense

Teksti KRISTIINA HÄMÄLÄINEN
JA OILI PENTINSAARI
Kuvat OILI PENTINSAARI

Mustat kukat ovat luonnolle vieraita,
mutta ihmismieltä ne ovat aina kiehtoneet. Eri puolilla maailmaa ”mustana
orkideana” pidetään tietenkin eri lajeja:
Aasiassa tällainen on Coelogyne pandurata,
jonka vihertävänkeltaisen kukan huulen
raidat näemme lähes mustina.
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Kristiina Hämäläinen kertoo
kasvistaan
”Kuvan helokämmekkä tuli hoitooni
2014 nimellä Coelogyne pandurata. Nimilaput eivät aina pidä paikkaansa, vaan
vasta tilatun kasvin kukkiessa huomataankin sen olevan jokin muu laji. Tässä
tapauksessa se onkin risteymä Coelogyne
Burfordiense.

Hankin ensin kaksi pientä C. pandurataa, joiden piti olla kolmessa vuodessa
kukintaikäisiä. Pieniä ne ovat vieläkin.
Samana vuonna tilasin täysikokoisen kasvin Hennis Orchideelta. Hoito-ohjeiden
mukaan lajin pitäisi viihtyä lämpimässä
ja lähes varjossa. Aluksi kasvatin sitä kasvivalon alla, vuorotellen lasikossa huonetilan lämmössä ja saunan pesuhuoneessa,
jossa kosteus vaihteli.
Kun kasvi alkoi viihtyä ja kasvoi kasvamistaan eikä mahtunut enää vanhoihin
tiloihinsa, vein sen viherhuoneeseen, jossa on talvella melko viileätä ja koko vuoden valoisaa. Nykyisin se on kasvitelineen
alahyllyllä muiden vaeltelevien isojen
kasvien kanssa.
Aika harvoin jaksan kastella sitä upottamalla. Kasvi on isossa muoviruukussa
ja umpinaisessa suojaruukussa, joten voin
kastella sitä juurille. Talvella kastelen melko harvoin: pidän ainakin kahden viikon
taukoja. Ravinteiden annon aloitan maaliskuulla, kun päivänvalo lisääntyy ja aurinkoisina päivinä kasvihuoneen päivälämpö nousee ja virittää kasvun alkuun.
Ensimmäinen kukinta oli 2018 toukokuussa, jolloin se kuvattiin. Tänä vuonna
ei ole vielä merkkejä nupuista, mutta ne
kehittyivät viimeksi todella nopeasti. Kukinta kesti viikkoja. Kukan huulen musta/mustanruskea kuviointi erottui hyvin.
Tuoksua en muista havainneeni.”
Coelogyne Burfordiense on risteymä C. pandurata × C. asperata, jonka
on rekisteröinyt kunnianarvoisa Sir Trevor Lawrence 1911. Kukat ovat C. panduratan kanssa saman kokoiset, mutta
lähinnä kukan värisävy ja huulen väri ja
koristeellisuus erottavat sen C. panduratasta. Kummatkin lajit kasvavat Tyynen
valtameren saarilla, merenpinnasta jopa
yli 2000 metrin korkeudelle, joten risteymä sopeutuu monenlaisiin oloihin. Pölyttäjinä ovat erilaiset mehiläiset, ja tuoksu
on tunnistettavissa parhaiten pimeän yön
vaihtuessa nopeasti valoisaan aamuun.

