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Phragmipedium Memoria Dick 
Clements avasi ensimmäiset 
kukkansa marraskuun hämä-
rässä. Siitä lähtien kukkia on 
avautunut säännöllisesti: tam-
mikuun lopussa menossa on 
kuudes ja nuppuja kasvaa lisää 
yhä edelleen pitenevään kukin-
tovarteen. Kerrallaan avoinna 
on 1–3 kukkaa: ei siis mikään 
villi ilotulitus, mutta kukki-
en hehkeä punaisuus piristää 
mieltä.
Risteymän Phragmipedium sargenti-
anum × P. besseae on rekisteröinyt J.R. 
Edwards helmikuussa 1992.

P. sargentianum on löydetty 1896. Laji 
kasvaa Brasiliassa Pernambucon, Ala-
goasin ja Bahian osavaltioissa. Ilmasto 
on pääasiassa trooppinen, mutta laji on 
sopeutunut kasvamaan viileämmässä, 

850–950 metrin korkeudella, vuoriston 
graniittikallioiden itärinteillä suomai-
sissa painanteissa ja virtaavien jokien 
hiekkaisilla penkoilla. Risteymän toinen 
osapuoli Phragmipedium besseae on lito-
fyytti, jonka kasvualuetta on Ecuador ja 
Perun pohjoisosa. 

Lopputalvesta tai varhaiskeväällä kuk-
kivan P. sargentianumin kukintovarsi on 
pituudeltaan 60–120 cm. Kukat ovat lä-
pimitaltaan 10-senttiset. Ne ovat yleisvä-
riltään vihertävät, petaleissa on punaisia 
viiruja.

Kumpikin risteymävanhemmista on 
onnistunut periyttämään omat hyvät 
puolensa: P. besseae loistavan värinsä ja 
P. sargentianum kukan koon ja kukinto-
varteen kehittyvien, kestävien kukkien 
muodon. Tuloksena on kaunis, kestävä 
ja talvisessa hämärässä piristävä kukinto.

Kasvatus
Tämä risteymä on osoittautunut erittäin 
kestäväksi ja helppohoitoiseksi. Kesäk-

si vien sen pihalle, jossa se ei säikähdä 
Suomen kesää – päinvastoin. Se tuntuu 
selvästi nauttivan viileistä öistä ja sateen 
ropinasta. Vuorokauden lämpötilojen 
vaihtelu onkin sille tärkeä. Sisällä tällais-
ta vaihtelua on vaikea järjestää, mutta 
kesä tuntuu korvaavan talven tasaisuu-
den. 

Olen istuttanut omani muoviruuk-
kuun, jonka pohjalla on kivi painona. 
Ajan mittaan versot kasvavat rennosti 
sivulle, joten kevyt ruukku keikahtaisi 
nopeasti kumoon. Tähän tietenkin aut-
taa myös painava suojaruukku. Talvisin 
kasvupaikkana on eteläikkuna, josta 
saa tulla kaikki mahdollinen valo. Myös 
eteläikkunan edessä olevien kasvien ylä-
puolella on talvisin ledivalo noin 10–12 
tuntia päivittäin.

Ravinteena on Rain Mix, jota kestää 
hyvin myös ruukussa hiilenpalojen pääl-
lä oleva rahkasammal.
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