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Lasikossani on joitakin vuosia asustellut pienehkö vandaris-
teymä Vanda Green Light. Sen pitkiä, sitkeitä juuria on ha-
keutunut välillä naapurinkin palikalle, muuten se sulautuu 
huomaamattomasti muiden sekaan. Vastavuoroisesti saniaiset 
ovat vallanneet osaksi sen purkin. En edes muista, mistä tä-
män orkidean olen hankkinut, nimilappukin on jäänyt tiukas-
ti juurten sekaan.

Toinen vanhemmista on Vanda falcata, entinen Neofinetia 
falcata eli samuraiden kulttiorkidea Furan. Toinen on Vietna-
missa kasvava Vanda vietnamica, aiemmalta nimeltään Chris-
tensonia vietnamica. Risteymä on verrattain tuore: taiwani-
lainen Ching Hua -orkideatarha on rekisteröinyt sen vuonna 
2008.

KUVAUS JA KASVATUS
Vanda Green Lightin jäykät, kapeat lehdet kasvavat säntillisesti 
vuoroittain, melko tiukassa rivistössä. Jos kasvi on ollut lähellä 
valoa, varsinkin lehtien alapinnoille ja varteen on tullut puner-
tavaa sävyä. Kohtalainen valo tuntuu siis riittävän. Kasvupai-
kan tulisi olla lämmin tai viileä. Kastelun tulee olla perusteel-
linen silloin kun juuret ovat kuivahtaneet. Juuret eivät siis saa 
seisoa vedessä.

Lasikkoni lämpö kohoaa päivisin valaisinten vaikutuksesta 
25–28 asteeseen ja laskee yöksi 5–10 astetta. Ilmankosteus on 
päivisin noin 70 % ja nousee yöksi lämmön laskiessa. Kastelen 
palikkakasvien juuret ja sammaleet kerran tai kaksi viikossa ja 
kerran kuukaudessa pyrin käymään lasikon kasvit lävitse tar-
kemmin.

Jos kasvi on paljasjuurinen, sitä pitäisi kastella päivittäin, 
mutta oman lasikkoni kosteus tuntuu sopivan tälle risteymälle 
hyvin. Ruukussa kasvatettaessa suositellaan käytettäväksi kuo-
rirouhetta ja hiiltä.

Sanotaan, että tällä kasvilla on taipumusta kasvattaa myös 
sivuversoja, omassani niitä ei kuitenkaan ole – ainakaan vielä.

Viime syyskuussa se yllättäen herätti huomioni kasvattamal-
la napakasti pystyssä pysyvän, sitkeän kukintovarren, johon 
avautui viisi kukkaa. En oikein tiedä, mitä odotin, mutta hem-
peä kananpojankeltainen kukinto oli täysi yllätys. Tai ei se ollut 
tasaisen keltainen, vaan pikemminkin siitä tuli mieleen liuku-
värjäys. Huuli oli kivan hörhelöinen, lähes valkoinen, nieluun 
päin mennessä sekin sai keltaisen vivahteen. Sepalien ja peta-
lien kärjissä oli hiukan punertavaakin. Ja kukan pitkä kannus 
oli hauskasti kippurassa. Hellyttävän hyväntuulisen oloinen 
kukinto kokonaisuudessaan.

Sanotaan, että tämän risteymän pitää olla täysikasvuinen 
kukkiakseen. Sen kykyä sopeutua erilaisiin oloihin kehutaan 
monilla sivustoilla. Sen huoleton kasvutapa sopiikin kasvatta-
jalle, joka antaa sen vaeltaa vapaasti ja mennä, mihin se haluaa.

Sain Vanda vietnamican kuvan Ari Matikan välityksellä Phi-
lippe Christophelta, mistä lämpimät kiitokseni kummallekin.
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