KUUKAUDEN ORKIDEA						

VANDA
Peaches
Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI

Havaijilainen Ernest Iwanaga
on ollut edelläkävijänä vandojen ja vandoille läheistä sukua
olevien orkideoiden risteyttämisessä. Jo 1960-luvulla hän
rekisteröi useita risteymiä, jotka ovat edelleenkin kasvatuksessa.
14

ORKIDEALEHTI 4 / 2019

Lasikossani on kasvanut joitakin vuosia
sitten pienenä taimena hankittu Iwanagan 1962 rekisteröimä risteymä Ascofinetia Peaches.
Risteymä on ajalta, jolloin samuraiden orkidea Fuuran oli vielä nimeltään
Neofinetia falcata ja Aasiassa kasvoi
Ascocentrum curvifolium noin kymmenen muun samaan sukuun kuuluneen
lajin kanssa. Kun DNA-tutkimukset ete-
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nivät, kummankin suvun lajit siirrettiin
2012 Vanda-sukuun. Siten kyseinen orkideani on nykyisin Vanda Peaches.
Vanda falcata on pieni epifyytti, jonka kotiseutua on Kiina, Japani ja Korea
lähialueineen. Vanda curvifolia on keskikokoinen epifyytti, joka kasvaa Myanmarissa ja Thaimaassa. Väreiltään V.
falcata on useimmiten valkoinen, tosin
siitä on runsaasti eri nimisiä muotoja.
Vanda curvifolia on voimakkaan oranssi,
kasvina myös huomattavasti kookkaampi.
Kummatkin vanhemmista kasvavat
talveksi lehtensä pudottavien puiden
oksilla. Siksi valon tarve talvella on suurempi kuin kesäkaudella. Talvella on
myös kuivempaa ja viileämpää.
Pienelle palikalle istutettu taimi on
ajan oloon aika työläs kasvatettava. Se
ei saa päästä kuivumaan, ei myöskään
seistä vedessä. Taimelle pitää olla sopivat
vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen
mukaiset olot, valoa tarvitaan, mutta ei
liikaa. Niinpä hoidokkini vuoron perään
kasvoi tai kitui. Vasta kun pari vuotta
sitten siirsin nämä palikkani rahkasammaltupon kanssa läpinäkyviin muoviastioihin, joissa pohjalla on hiilenpaloja ja
aina vettä, tämäkin vanda sai pikkuhiljaa voimia, jopa kukkimiseen. Kaarnanpalan voi jättää paikoilleen, jotta siihen
tiukasti tarrautuneet juuret eivät vahingoitu. On tärkeää sitoa kasvi napakasti
kiinni astian reunaan. Tämä käy kätevästi pujottamalla muovilanka astian sivuun puhkaistujen kahden reiän kautta
kasvin rungon ympäri.
Kukkimiseen ja kasvamiseen tarvitaan
tietenkin ravinteita, jotka saavat aikaan
myös levän kasvamista. Astia ja pohjalla
olevat hiilet on kuitenkin helppo puhdistaa vesihanan alla vaikka hammasharjalla. Tällöin on varottava herkästi
vaurioituvia juuria, sillä ne katkeilevat
helposti ja varsinkin kasvava juurenpää
on herkkä kolhuille.
Hyvinvoivista kasveista on paljon iloa:
ne kukkivat mielellään ja vaikka kukat
ovat herkän näköisiä, ne myös kestävät
pitkään.

