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KUUKAUDEN ORKIDEA        HUHTIKUU

Teksti ja kuvat OILI PENTINSAARI
Vuoden 2013 orkideanäyttelystämme sain taiwanilaisen Yih-
Chen Orchidsin tuomana Bulbophyllumin, jonka nimilapussa 
luki B. arfakianum. Sen ensimmäistä kertaa kukkiessa selvisi, 
että se olikin huomattavasti kookkaampi ja isokukkaisempi B. 
grandi� orum. Kun näin myynnissä B. arfakianumin, tilasin 
heti niitä kaksi, toinen on ns. tavanomainen, toinen alba. Tällä 
kertaa sain mitä tilasin.

B. arfakianum on kotoisin Uuden Guinean Arfak-vuorelta, 
jossa se kasvaa sademetsän korkeissa puissa, myös jokilaak-
soissa ja viljelymaiden reunoilla, jolloin se saa kohtuullises-
ti valoa. Se on yksilehtinen, pienempi kuin B. grandi� orum, 
lehdet 4–6,5 sentin pituiset ja 2,5–3 sentin levyiset. Kukatkin 
ovat selvästi pienemmät, noin viisisenttiset ja kapeat. Kukka ei 
myöskään avaudu, vaan muistuttaa paljon linnun päätä. Suosi-
tuslämpönä pidetään 18–30 astetta, yö- ja päivälämpöjen eron 
pitää olla 6–8 astetta. Ilmankosteuskin on korkea, 85 % koko 
vuoden.

Niinpä lasikossani alkoi hieno kukinta: B. grandi� orumiin 
kasvoi ensin Kasper, sitten Jesper ja Joonatan. Iloisten rosvojen 
nimien loppuessa neljäs samanaikainen oli sitten pikku Myy. 
Näiden kukinnasta innostuivat myös tavallinen arfakianum eli 
Arvi sekä alba-muoto eli Albin. Viime talvena sitten havah-

duin tilanteeseen, jossa kukkia ei ollut pitkään aikaan. Ainoa 
muuttunut asia oli uusien valaisinten vaihto loppuun kulunei-
den loisteputkien tilalle. Lehtiä on toki kasvanut, mutta ei kuk-
kia.

Lasikko on vetoisen pohjoisikkunan edessä ja talviaamuisin 
valojen syttyessä ikkunanpuoleisen lasin sisäpintaa pitkin on ai-
kaisemmin valunut yön kosteutta. Tänä talvena ei niin tapahtu-
nut. Sehän tarkoittaa, ettei yön ja päivän lämpöeroa ole lasikos-
sa käytännössä nyt ollenkaan. Orkideoille on tärkeää, että yöllä 
on edes joitakin asteita viileämpää, jotta niillä riittää energiaa 
kukkimiseen.

Olen nyt ottanut käyttöön matelijoiden lämpömaton ja tei-
pannut sen kiinni lasikon alaosaan. Se sammuu samalla kuin 
valotkin, joten toivon lämpötilaerojen innostavan bulboni kuk-
kimaan uudelleen. Jännityksellä odotan!
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B. arfakianum var. alba ”Albin”.

Vas. kolme B. grandifl orumia, niistä ”Joonatania” vastapäätä 
on B. arfakianum ”Arvi”, jo kukkinut ”Albin” oikealla.


