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Kevään 2007 basaarissa saatuun Johnnie Walker -pulloon is-
tutetut matkatuliaiset ovat tuottaneet paljon iloa, mutta myös 
päänvaivaa. Kärsivällisyyskin on ollut monesti koetuksella: en-
simmäinen taimi kukki vasta tammikuussa 2015. Silloin selvi-
si, että kyseessä oli Paphiopedilum exul, joka kasvaa Thaimaan 
lämmössä erittäin rajatulla alueella Phuketin ja Krabin välisessä 
lahdessa olevien saarten idän puoleisilla rinteillä humustaskuissa 
tai jopa suoraan kallioon takertuneena meren pinnasta 50 met-
rin korkeudelle. Siis lämpimässä, mutta lämpötilojen vaihdellessa 
suuresti yön ja päivän välillä. Se on myös jatkuvasti alttiina aurin-
golle ja merituulille.

Kukan avautuminen tuntuu edelleen 
isolta ihmeeltä. Mutta tuossa se jälleen 
on, keskellä talveamme, joka on tänä 
vuonna ollut vain pelkkää hämärää, ve-
sisadetta ja tuulen vonkunaa.

Paphiopedilum exulin lehdet ovat vaa-
lean vihreät, jäykät ja paksut, eivät ne 
siellä Phuketin kallionkolossakaan me-
rituulessa huoju. 

Kasvatus
Taimivaiheesta lähtien on tämäkin ve-
nuksenkenkäni kasvanut samoin kuin 
muut: läpinäkyvän muoviruukun poh-
jalla tai aluslautasella on aina vettä, jos-
ta isohkot grillihiilenpalaset nostavat 
kosteuden elävälle rahkasammaleelle. 
Kiinnitän kasvin tiukasti ruukun reu-
naan nippusiteellä, joka on osoittautu-
nut hyväksi vaihtoehdoksi. Yhtä hyvin 
voi ruukun lävitse työntää tukikepin 
vaakatasossa ja kiinnittää siihen kasvi 
tiukasti muovilangalla tai nippusiteellä. 
Pääasia on, ettei kasvi pääse heilumaan 
ruukussa, vaan juuret voivat kasvaa kai-
kessa rauhassa.

Kotiseudullaan kallionkolossa P. exul 
saa ravinteikasta vettä, sillä sade huuh-
telee lintujen jätökset alas pitkin rin-
nettä. Ikkunalla kasvavien orkideoiden 
on myös saatava ravinnetta. Nykyisin 
esimerkiksi RainMix tuntuu erittäin hy-
vältä vaihtoehdolta, laimeana jokaisella 
kastelukerralla. Hiilet limoittuvat pikku-
hiljaa, joten kerran, kaksi vuodessa ruu-
kun voi varovasti kipata pesualtaaseen 
ja lasten hammasharjalla harjata hiilet 
puhtaaksi, juuria vahingoittamatta. Jos 
olot ovat hyvät, sammal jatkaa kasvuaan 
pitkään. Sen voi vain huuhtaista ja laittaa 
takaisin ruukkuun.

Venuksenkengät kasvavat läpi vuo-
den – silloin kun olot ovat sopivat. Tämä 
edellyttää lisävalojen käyttöä usean talvi-
kuukauden ajan. Apuun on tullut valojen 
led-tekniikka, joka on mahdollistanut 
kasveille sopivan spektrin. Valaisimet 
ovat kevyitä ja helposti siirreltävissä. Sen 
lisäksi, että kasvit viihtyvät niiden alla, 
valo miellyttää myös ihmissilmää.
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