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Maxillaria variabilis

Pippurinen orkidea Etelä-Amerikasta
Teksti JUHA LINDAHL

Maxillaria-suku on saanut nimensä kukan huulen erikoisesta muodosta (lat.
maxilla = leuka, leukaperä). Lajin M. variabilis kuvasivat 1837 James Bateman ja
John Lindley.
Maxillaria variabilis kasvaa sademetsävuoristojen rinteillä ja laaksoissa Meksikon eteläosista Panamaan joko epifyyttinä, terrestrisenä tai litofyyttinä
500–2500 metrin korkeudella. Suuret
korkeuserot kertovat, että kasvi viihtyy
myös kotikasvatuksessa eri lämpötiloissa. Luonnossa päivä- ja yölämmöt ovat
kesäisin 16–27 ja talvisin 9–26 astetta.
Suora eteläaurinko on liikaa, joten kasvatuksessa länsi-ikkuna on paras.
Luonnossa ilmankosteus on kasvukaudella yli 70 %, talvikaudella 60 %. Kostea
ilma olisi eduksi, mutta vähäisempikin
ilmankosteus riittää. Keväällä ja kesällä kastelu saa olla runsasta, mutta syksystä alkukevääseen sitä vähennetään.
Kasvualusta ei saa talvikautenakaan kuivua,
vaan se pidetään kevyesti kosteana, jotta
versot eivät rypisty. Talvella ravinteiden
antoa vähennetään, kun taas kasvukaudella lannoitetaan normaalisti. Tällä orkidealla ei ole jyrkkää kasvun ja levon
vuorottelua tai tiettyä kukinta-aikaa, sillä hyvässä valossa se voi kasvaa ja kukkia
läpi vuoden.
Kapeat varsimukulat ovat suurimmillaan noin viisisenttiset. Alle sentin levyiset lehdet ovat 25 sentin pituiset.
Nuori orkidea on mätäsmäinen, mutta
vanhemmiten varsimukulat kasvavat
peräkkäin kolmen sentin välein. Kukat
ovat läpimitaltaan noin puolitoistasenttiset. Niiden väri voi olla valkoinen, keltainen, kellanvihreä, tumman- tai ruskeanpunainen. Kukat kestävät pitkään, 4–5
viikkoa, ja niitä voi kehittyä runsaasti.
Päivisin kukkien tuoksu muistuttaa hi-
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venen mustapippuria.

Oma kasvini
Lontoon RHS-kevätnäyttelyssä 2016
Burnham Nurseries myi keltakukkaisia,
ruohotupsumaisesti kasvavia Maxillaria
variabilis -kasveja. Esko Puupposen mukaan useat Maxillaria-suvun lajit kasvavat hienosti jopa kuivassa asuinhuoneessa, joten ostin yhden. Se on kasvanut
olohuoneen kukkapöydällä länsi-ikkunan edessä tehokkaiden ledipaneelien
alla. Pieni orkidea kasvoikin samana kesänä hyvin ja kukki seuraavana keväänä
muutamin kukin. Seuraavana vuonna se
versoi runsaasti, muttei kukkinut. Sen
sijaan 2019 Lumikuningatar-päivien aikaan siinä oli yhteensä useita kymmeniä
kukkia. Se on saanut kasvuaikana runsaasti vettä ja ravinteita sekä reippaasti
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hajavaloa. Talvella se on ollut vain hieman kosteana. Ledipaneelien 12-tuntinen päivittäinen valoperiodi 6–18 on
pitänyt sen virkeänä. Ilmankosteus ei ole
ollut lähelläkään suositusta, ja kuitenkin
kasvi on pitänyt olostaan. Suojaruukun
pohjalla on kolmen sentin kerros lekasoraa, jonne lisään vettä niin, ettei vedenpinta ylety aivan ruukun pohjaan.
Orkidea on kukkinut kerran vuodessa
maalis–huhtikuussa luonnonvalon lisääntyessä. Uusi kasvu on alkanut pian
kukinnan jälkeen. Tänä keväänä siirsin
sen pienestä ruukusta suurempaan. Uusia lehtiä on kasvanut runsaasti ja varsimukuloita kehittynyt 3-4 peräjälkeen
useisiin versoihin. Nyt orkidea on korkeudeltaan 18 cm ja leveydeltään jo 45
cm.

